
 
 
 
 

Nr. 094 

Din 17 noiembrie 2021 

Domnului Sergiu LITVINENCO,  

Ministru al Justiției 

 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Companiile membre ale Asociației Investitorilor Străini (FIA) Vă salută cordial și Vă exprimă înalta lor 

considerațiune.  

Prin intermediul acestui mesaj, ținem să Vă reiterăm aprecierea pentru participarea Dumneavoastră la 

evenimentul de prezentare oficială a Cărții Albe, Ediția a VII-a, care a avut loc la 27 septembrie 2021.  

În acest context, dorim să Vă prezentăm punctat propunerile din Capitolul „Sistemul Justiției”, care, 

indubitabil, vor crește poziția Republicii Moldova în Clasamentul Indicelui Percepției Corupției (IPC) pentru 

anul 2020, prezentat de Transparency International, actualmente fiind pe locul 115 din 180 de state. 

Cercetarea relevă faptul că fenomenul corupției adânc înrădăcinat distruge Republica Moldova ca stat de 

drept și contribuie la declinul valorilor democratice general umane, îndeosebi periculos pe fundalul crizei 

generate de pandemia COVID-19. Totodată, în Raportul Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru anul 

2020 cu privire la Republica Moldova și prezentat la 26 iulie 2021, sunt formulate următoarele concluzii: în 

ciuda faptului că există un cadru juridic și instituțional, Republica Moldova continuă să fie afectată de 

semnificative deficiențe la nivelul corupției și guvernării. Aplicarea defectuoasă a legii are un impact negativ 

asupra investițiilor străine directe și a dezvoltării sectorului privat. 

Pentru reabilitarea completă a sistemului justiției, în scopul excluderii corupției și asigurării dreptului de bază 

al cetățenilor Republicii Moldova la o investigație obiectivă și o justiție echitabilă, membrii Asociației 

Investitorilor Străini vin cu un șir de măsuri în acest sens, care sunt descrise în Anexă. 

Cartea Albă o puteți accesa pe linkul de mai jos: https://fia.md/wp-content/uploads/2021/09/RO-Cartea-

Alba-2021.pdf  

În temeiul celor menționate mai sus, Vă solicităm respectuos examinarea propunerilor anexate și luarea în 

considerare a acestora la implementarea Reformei Sistemului Justiției. De asemenea, vom aprecia 

disponibilitatea Dumneavoastră de a organiza ședințe tehnice cu participarea experților FIA și a 

reprezentanților ministerului, pentru a aborda detaliat și sistemic recomandările incluse în Cartea Albă.  

În speranța că veți da curs acestei Adresări, Vă mulțumim anticipat! 

 

Cu o deosebită considerațiune, 

 
Ana Groza  

Director executiv     
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