ACORD DECOLABORARE

dintre Consiliul Superior al Magistraturii si Asociatia Judecatorilor din
Republica Moldova
Incheiat astazi, 18 mai 2013
Consiliul Superior al Magistraturii si Asociatia Judecatorilor din Republica
Moldova denumite in continuare Parti,
Constientizand irnportanta si oportunitatea unirii eforturilor pentru sporirea
increderii publice in sistemul judecatoresc si cresterii imaginii corpului de
magistrati in societate,
s\d necesitatea

mobilizarii si contribuirii efective a Judecatorilor la

realizarea strategiei de reformare a sectorului justitiei in folosul cetatenilor si
consolidarea in continuare, de lunga durata, a rezultatelor reformei,
Urmarind scopul comun pentru asigurarea independent^ reale a
Judecatorilor, inclusiv prin prornovarea consecventa a recomandarilor ONU, ale
Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, Asociatiei Judecatorilor Europeni,
ale altor institutii relevante,
Avand m vedere faptul ca prin aplicarea unor rnetode si mijloace la nivel
sistematic, precum si prin eficientizarea activitatii instantelor de judecata poate fi
imbunatatita substantial calitatea actului de justitie,
au convenit asupra celor ce urmeaza.
Capitolul I
Dispozitii generale
Art. 1 - (1) Consiliul Superior al Magistraturii se calauzeste in realizarea
obiectivelor si scopurilor prezentului Acord de dispozitiile sale de organizare si
functionare potrivit Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Asociatia Judecatorilor din Republica Moldova va actiona in procesul de
colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii in stricta conformitate cu
prevederile Statutului Asociatiei, respectand independenta institutionala a
Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) In temeiul prevederilor prezentului Acord, partile convin sa colaboreze in
vederea:
a) sporirii increderii cetatenilor in sistemul judecatoresc, cresterii
credibilitatii in societate a Partilor, precurn si in scopul identificarii unor solutii de
imbunatatire a activitatilor de interes comun;
b) promovarii consecvente si sistematice a independentei magistratilor, a
libertatii si dernnitatii profesiei de judecator, precum si apararea intereselor
profesionale ale Judecatorilor potrivit legislatiei nationale si instrumentelor juridice

europene, inclusiv prin respectarea principiilor separarii si colaborarii ramurilor
puterii in stat;
c) informarii operative reciproce a Partilor asupra domeniilor de actiuni de
interes comun, precum si a publicului privind rolul si statutul judecatorului prin
unirea eforturilor potrivit specificului activitatii Partilor;
d) coordonarea actiunilor privind organizarea unor procese de instruire a
magistratilor, in special pentru respectarea Codului de etica a judecatorului si
sporirea gradului de responsabilitate referitor la comportamentul acestuia in
exercitiul functiei, dar si in societate;
e) alte cooperari in interesul suprem al justitiei, al promovarii unor standarde
general acceptate in sistemul judecatoresc intru apararea drepturilor, libertatilor si
intereselor justitiabililor.
Art. 2 — (1) Prevederile din prezentul Acord se aplica exclusiv in
conformitate cu angajamentele de colaborare asumate, potrivit actelor normative
de organizare si functionare a Partilor, ca institutii independente si autonorne.
(2) Corectitudinea datelor si informatiilor schimbate sau transferate intre
Parti, in cadrul prezentului Acord, este in responsabilitatea Partii primitoare, Partea
furnizoare neoferind garantii referitor la utilizarea acestora pentru un anumit scop
sau aplicare.
Capitolul II
Obiectivele colaborarii
Art. 3 - In scopul atingerii obiectivelor colaborarii, Consiliul Superior al
Magistraturii isi asuma urmatoarele obligatii;
a) sa delege judecatorii, membri ai Asociatiei judecatorilor din Republica
Moldova; la diverse seminare, ateliere de lucru, "mese rotunde", sesiuni de
instruire desfasurate in tara si peste hotare, inclusiv pe linia colaborarii Asociatiei
judecatorilor din Republica Moldova cu organizatii similare din strainatate;
b) sa sustina eforturile Asociatiei judecatorilor in activitatea sa de sporire a
imaginii justitiei si imbunatatire a credibilitatii profesiei de magistrat;
c) sa contribuie la fortificarea actiunilor Asociatiei pe directia imbunatatirii
conditiilor de munca si de trai ale judecatorilor;
e) sa invite reprezentantii Asociatiei la diverse intrevederi, reuniuni
organizate sau gazduite de Consiliul Superior al Magistraturii in cadrul carora se
dezbat chestiuni din domeniile de interes comun;
f) sa intervina in situatiile de defaimare a judecatorilor doar cu
consimtamantul acestora.
Art.4 - In scopul atingerii obiectivelor colaborarii, Asociatia judecatorilor
din Republica Moldova isi asuma urmatoarele obligatii:
a) sa militeze efectiv pentru sporirea imaginii publice a Consiliului Superior
al Magistraturii, inclusiv prin furnizarea de date si informatii privind atributiile
Consiliului si actiunile intreprinse de Consiliu pentru realizarea competentelor sale,
potrivit legislatiei in vigoare;
b) sa promoveze consecvent principiul consolidarii Consiliului Superior al
Magistraturii in vederea exercitarii prerogativelor de asigurare a independentei
judecatorului, conform valorilor si standardelor europene;
n

c) sa informeze operativ Consiliul Superior al Magistraturii despre toate
cazurile cunoscute de incalcare a Codului de etica a judecatorului;
d) sa invite membrii Consiliului Superior al Magistraturii la diverse
intrevederi, reuniuni organizate sau gazduite de Asociatie in cadrul carora se
dezbat chestiuni din domeniile de interes comun;
e) sa cornunice sau sa transmita cu promptitudine datele si inforrnatiile
solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii necesare atingerii obiectivelor
colaborarii potrivit prezentului Acord;
f) sa faca propuneri Consiliului Superior al Magistraturii privind masurile de
incurajare si stimulare a judecatorilor.
Art.5 ~ (1) Prezentul Acord se incheie pe o perioada nedeterminata.
(2) Modificarile, completarile Acordului se fac cu consimtamantul in scris
al Partilor, prin elaborarea de anexe.
(3) Acordul poate fi reziliat la initiativa uneia dintre Parti, celeilalte Parti
cornunicandu-i-se despre aceasta cu eel putin o luna mainte.
(4) In cazul de reziliere a Acordului, proiectele elaborate si convenite de
ambele Parti si finantate de donatori vor fi implementate in comun pana la finisarea
acestora.
Art. 6 ~ Valabilitatea Acordului mceteaza:
a) prin acordul Partilor;
c) prin denuntarea de catre una dintre Parti in cazul in care cealalta Parte nusi Tndeplineste in mod repetat si nemotivat obligatiile asumate potrivit prezentului
Acord.
Capitolul III
Dispozitii finale
Art. 7 - Pentru coordonarea operativa a actiunilor si realizarea eficienta a
obiectivelor prezentului Acord, Partile vor desemna structuri (persoane)
responsabile nemijlocit si care vor conlucra in mod direct.
Art. 8 — Prezentul Acord intra in vigoare la data semnarii de catre ambele
Parti.
Art. 9 — Prezentul Acord este perfectat in doua exemplare, ambele avand
aceiasi valoare juridica, dintre care:
a) exemplarul nr.l se pastreaza la Consiliul Superior al Magistraturii;
b) exemplarul nr. 2 se pastreaza la Asociatia judecatorilor.
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