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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil
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La începutul anului 2017  pe 
portalul instanțelor a fost distrus 
motorul de căutare a dosarelor 
după numele părților. Acest mo-
ment complica activitatea jurna-
liștilor de investigație care scriu 
despre dosarele marilor corupți, 
căci nu mai reușeau să identifi ce 
aceste dosare. La fel au fost dez-

avantajați exponenții societății 
civile care monitorizează justiția, 
avertizorii de integritate, avocații 
și chiar justițiabilii care nu mai 
aveau un acces simplifi cat la do-
sare. 

Sub presiunea societății ci-
vile, marți, Consiliul Superior al 
Magistraturii (CSM) a renunțat la 

regulamentul restrictiv care pre-
vedea anonimizarea tuturor ho-
tărârilor de judecată și a aprobat 
regulamentul elaborat de Curtea 
Supremă de Justiție (CSJ). Cel din 
urmă stabilește că pe portalul in-
stanțelor naționale de judecată 
va reapărea posibilitatea căutării 
hotărârilor după numele părților 

pe dosar, anonimizarea actelor 
judiciare nu va fi  făcută decât în 
anumite cazuri, pentru protejarea 
minorilor, moralității, vieții pri-
vate, securității naționale sau or-
dinii publice, iar informațiile pri-
vind desfășurarea ședințelor vor fi  
făcute publice cel puțin cu trei zile 
înainte de data stabilită. 

PAG. 4-5 I ACTUAL
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Un proiect de investigații în format TV și Radio 
despre corupție și drepturile omului.

În fi ecare săptămână la TV8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

////PROMO

înainte de data stabilită. înainte de data stabilită. 
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CU CÂT CRED MAI MULT 
ÎN PREOŢI GÂNDESC MAI
 NEGATIV DESPRE UE

Cetățenii care au o imagine 
negativă despre UE au o mai mare 
încredere în autoritatea religioasă, 
partidele politice și guvern, spre 
deosebire de cei care au o atitudine 
neutră sau pozitivă despre UE. Trei 
din patru oameni tind să aibă încre-
dere în autoritatea religioasă.

Interviu cu 
Nina Scutaru, 
învățătoare cu vechime 
în muncă de peste 
jumătate de secol
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Interviu cu 
Nina Scutaru, 
învățătoare cu vechime 
în muncă de peste 
jumătate de secol

Dupã 9 luni, CSM a votat 
un regulament cu posibilitãþi 
de „radiere” a transparenþei CINE SUNT ŞI CE AVERE AU 

PRETENDENŢII LA FUNCŢIA 
DE MEMBRU AL CONSILIULUI 
SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Opt judecători candidează pen-
tru ocuparea a șase funcții de mem-
bru al Consiliului Superior al Magis-
traturii (CSM). Șase dintre candidați 
au fost propuși de către cele trei in-
stanțe ierarhice: Curtea Supremă de 
Justiție (CSJ), Curțile de Apel (CA) și 
Judecătorii. Astfel, pentru cele două 
locuri vacante cen îi revin din partea 
CSJ candidează doar doi judecători.


