Întrunirea Comitetului de Monitorizare din data de 19 decembrie 2017

În data de 19 decembrie 2017 a avut loc, la sediul Ministerului Justiţiei, întrunirea
Comitetului de Monitorizare constituit în baza Protocolului de colaborare privind educaţia
juridică, încheiat la data de 20 iulie 2017. Au participat, din partea Ministerului Justiției
doamna conf.univ.dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, din partea Ministerului Public domnul
prof.univ.dr. Ovidiu Predescu, consilier al Procurorului General, din partea Consiliului
Superior al Magistraturii doamna Monica STAN, judecător, iar din partea Ministerului
Educaţiei doamna Crina Mădălina CIOBANU, Director general din cadrul Direcţiei Generale
Juridic.
La această întrevedere au fost invitate persoanele care au aderat la Protocolul de
colaborare privind educaţia juridică în şcoli, în temeiul art. 2 potrivit căruia reprezentanţi
ai instituţiilor şi autorităţilor publice cu relevanţă pentru domeniul justiţiei, ai profesiilor
liberale precum: avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, mediatori, practicieni în
insolvenţă, ai consilierilor juridici şi reprezentanţi ai societăţii civile sunt încurajaţi să
adere la obiectivul prezentului Protocol prin comunicarea către Comitetul de Monitorizare
a unei Declaraţii de aderare. Până la această dată Comitetul de Monitorizare a primit un
număr de 33 de declaraţii de aderare, dintre care 5 de la uniunile profesionale din domeniul
juridic, 7 din partea facultăţilor de drept, 10 de la persoane fizice, practicieni ai dreptului,
8 din partea ONG-urilor şi 3 din partea instituţiilor publice.
Au răspuns invitației de participare la întrunirea Comitetului de Monitorizare: domnul
Ion Dedu, reprezentant al Consiliului de Mediere, domnul Cătălin Bădin, director general
adjunct din partea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, doamna Magdalena Alexandru din
partea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, domnul Gerard Mitruţă
Preşedinte al Institutului Român de Insolvenţă, domnul Nicolae Valentin Truţan, preşedinte
al Ordinului Consilierilor Juridici din România, domnul judecător dr. Cristi Danileţ, doamna
avocat Baban Roxana Tudoriţa, doamna Viorica Aioanei, notar, domnul Dan Coste, consilier
juridic şi mediator, doamna prof.univ.dr. Simina Nely Gherghina prodecan al Facultăţii de
Drept a Universităţii Bucureşti, doamna conf.univ.dr. Ioana Maria Costea, prodecan al
Facultăţii de Drept a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, domnul lect.univ.dr.
Alexandru Popa, prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara,
doamna Magdalena Baciu, director al Direcţiei afaceri juridice din cadrul Departamentului
pentru Luptă Antifraudă, domnul Mihai Vasile cercetător din partea Societăţii Academice din
România, domnul prof.univ.dr. Florin Negoiţă, doamna lect.univ.dr. Vlădica Simona
psiholog, domnul Neculai Zamfirescu, din partea Societăţii Române a Cercetătorilor în
Strategii Judiciare şi domnul Lucian Checheriţă, Preşedintele Asociaţiei Voci pentru
Democraţie şi Justiţie. Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a transmis o scrisoare
prin care își manifestă deschiderea faţă de activităţile prevăzute de Protocol şi
disponibilitatea de a participa la acestea.
Principalele puncte pe agenda întrunirii au fost: stabilirea cadrului de colaborare cu
semnatarii declarațiilor de aderare la Protocol, prezentarea raportului preliminar aferent
perioadei 13-17 noiembrie 2017 şi realizarea calendarului pentru acţiunile viitoare.
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În cadrul reuniunii, membrii Comitetului de Monitorizare au prezentat mai întâi
invitaților obiectivele Protocolului, acțiunile realizate până în prezent și cele prefigurate a
se realiza în perioada următoare, precum și principalele direcții de colaborare. S-a
evidenţiat faptul că atât elevii și profesorii, cât şi voluntarii implicaţi în primele acţiuni
desfăşurate în baza Protocolului au apreciat acest demers şi doresc să participe atât la
activităţile de natură teoretică, cât şi practică, inclusiv vizite la sediile instanţelor şi la
instituţiile publice partenere.
În continuare, s-a dat cuvântul partenerilor care au aderat la Protocol pentru
sugestii referitoare la modalitatea de colaborare pentru realizarea activităţilor prevăzute în
cadrul legal de organizare şi promovare a educaţiei juridice în şcoli. În ceea ce priveşte
cadrul de colaborare, aderenţii şi-au exprimat disponibilitatea de a transmite propuneri și
de a participa activ la activitățile de pregătire a fișelor de lucru, voluntarilor, respectiv
acțiunilor ce se vor desfășura în școli.
În cadrul întrunirii restrânse cu reprezentanţii instituţiilor partenere, membrii
Comitetului de Monitorizare au luat act de centralizarea parţială, la nivelul Grupului
interinstituţional de lucru, a rapoartelor întocmite de inspectoratele şcolare având ca obiect
activităţile desfășurate în domeniul educației juridice în perioada 13-17 noiembrie 2017.
Totodată, a fost prezentată activitatea Grupului de lucru interinstituțional, respectiv
rezultatele întrunirii acestuia din data de 18 decembrie 2017. Pentru eficientizarea
activităţii Grupului de lucru, Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea partenerilor
urmează să desemneze experţi psihopedagogi care să contribuie la elaborarea fişelor-cadru.
Instituţiile partenere au stabilit o nouă întrunire a Grupului interinstituţional de lucru
pentru data de 12 ianuarie 2017, ora 10:00, la sediul Ministerului Justiției, precum și o
reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru data de 30 ianuarie 2017, ora 10:00, la sediul
Ministerului Public. Cu acea ocazie, Comitetul de Monitorizare, în temeiul art. 5 alin. (3) lit.
e) din Protocol va aproba şi publica Raportul anual privind activităţile desfăşurate pentru
anul 2017.
Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor cu
partenerii implicaţi în demersurile ocazionate de Protocolul de colaborare privind educaţia
juridică în şcoli.
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