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Reuniunea Consiliului de Management Strategic la Ministerul Justiţiei
Ministerul Justiţiei a găzduit, ieri, 14 septembrie 2017, cea de-a doua reuniune a Consiliului de Management Strategic (CMS) organizat în baza protocolului încheiat între Ministerul
Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public. Lucrările CMS au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER,
ministrul Justiţiei şi au participat doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, doamna judecător Cristina TARCEA, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna
judecător Mariana Ghena, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, doamna procuror Cornelia-Adriana Şandru, consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Tema principală a discuţiilor a fost legată de monitorizarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 şi stadiul de implementare al planului de acţiuni. Discuţiile s-au
concentrat pe optimizarea cadrului legislativ şi instituţional în domeniul justiţiei. De asemenea, s-a conturat necesitatea continuării dialogului şi a cooperării între toţi partenerii
implicaţi în implementarea strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.

Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 presupune un set de măsuri şi termene concrete ce au rolul de eficientizarea justiţiei ca serviciu public, de consolidare
instituţională a sistemului judiciar, de creşterea integrităţii sistemului judiciar, de asigurarea transparenţei şi informatizării actului de justiţie (open justice), îmbunătăţirea calităţii
actului de justiţie şi garantarea accesului liber la justiţie.

Printre măsurile incluse în strategie se numără: dezvoltarea statisticii judiciare, elaborarea unei analize naţionale de risc privind formele grave de criminalitate, continuarea formării
profesionale a magistraţilor şi a personalului auxiliar din instanţe şi parchete, optimizarea organizării şi funcţionării instanţelor şi parchetelor, analiza infrastructurii tuturor instanţelor,
alocarea resurselor umane, îmbunătăţirea sistemului informatic de repartizare aleatorie a cauzelor, degrevarea instanţelor şi parchetelor prin promovarea, în continuare a medierii,
îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi creşterea şanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, optimizarea cadrului legislativ şi instituţional privind organizarea şi
exercitarea profesiilor juridice organizate în mod autonom, consolidarea capacităţii administrative a Ministerului Justiţiei şi instituţiilor din subordinea şi din coordonarea sa,
consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi parchetelor, creşterea gradului de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni, consolidarea integrităţii în cadrul sistemului
judiciar prin promovarea măsurilor anticorupţie şi a standardelor etice profesionale, reducerea duratei procedurilor judiciare şi consolidarea sistemului de acordare a asistenţei juridice.

Reuniunea Consiliului de Management Strategic de la Ministerul Justiţiei a fost o ocazie şi pentru pregătirea misiunii Comisiei Europene în cadru Mecanismului de Cooperare şi
Verificare (MCV) ce va avea loc săptămâna viitoare.


