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CEPEJ – Comisia Europeană pentru EficienŃa JustiŃiei
„Reunire în jurul CEPEJ/ Gathering around CEPEJ": o politică de
comunicare pentru jurişti
CEPEJ a implementat un ciclu de seminarii care au ca scop să crească
nivelul de cunoaştere a unui public mai larg şi să ofere formare pentru
utilizarea mai eficientă a instrumentelor dezvoltate de CEPEJ pentru a îmbunătăŃi eficienŃa şi
calitatea sistemelor judiciare.
Mai multe informaŃii
Obiective
CEPEJ a dezvoltat un concept de „roadshow” (expoziŃie itinerantă) care constă în :
ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor despre activităŃile CEPEJ în rândul factorilor de decizie din
statele membre;
Informarea juriştilor cu privire la modalitatea de utilizare în cadrul instanŃelor a
instrumentelor dezvoltate de CEPEJ;
Colectarea de informaŃii cu privire la utilizarea instrumentelor CEPEJ.
Modalitatea de desfăşurare
Sesiuni cu durata de jumătate de zi, care vor avea loc în principalele oraşe ale statelor
membre, prezidate de unul sau doi "Ambasadori CEPEJ"(membri sau experŃi CEPEJ), care
au ca grup Ńintă profesioniştii din domeniul dreptului, incluzând (inter alia):
judecători;
procurori;
grefieri;
avocaŃi, notari;
oficiali din Ministerul JustiŃiei;
membri ai Consiliilor Judiciare;
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organe ale InspecŃie Judiciare;
instituŃii pentru formare judiciară;
parlamentari;
profesori universitari.
Organizarea
Sesiunile „roadshow” sunt organizate de membrii naŃionali CEPEJ, cu asistenŃa
Secretariatului CEPEJ (Annette Sattel: annette.sattel@coe.int - + (33) (0)3 88 41 39 04).
Sesiunile vor fi moderate de ambasadori CEPEJ, formaŃi pentru acest obiectiv.

Organizarea unei sesiuni „roadshow” are loc la iniŃiativa membrilor naŃionali CEPEJ. Poate
fi organizată:
înainte sau după un eveniment CEPEJ care a fost deja prevăzut (activitate de cooperare,
sesiune de evaluare, participarea unor membri CEPEJ la un anume seminar sau colocviu);
ad-hoc (ambasadorii CEPEJ vin pentru a conduce o sesiune privind un anumit subiect)
Membri naŃionali ai CEPEJ vor avea sarcina de a:
invita participanŃii
închiria sala de conferinŃe
aranja interpretariatul (fie în limba engleză, fie în limba franceză) şi alte aspecte logistice
Dacă se solicită, şi în conformitate cu un acord prealabil obŃinut din partea Secretariatului
CEPEJ, se pot obŃine anumite contribuŃii din partea bugetului CEPEJ pentru costurile de
organizare (spre exemplu, pentru interpretariat), pe baza unor acorduri administrative
încheiate cu organizatorii locali.

IACA - ACADEMIA INTERNAłIONALĂ ANTICORUPłIE
Academia InternaŃională de Vară AnticorupŃie îşi deschide porŃile
În data de 30 iunie a.c. a avut loc deschiderea oficială a Academiei InternaŃionale de Vară
AnticorupŃie (IACSA). Programul, cu o durată de zece zile, organizat de Academia
InternaŃională AnticorupŃie (IACA) a atras 70 de practicieni din domeniul luptei împotriva
corupŃiei, reprezentând peste 60 de state. Sub deviza “Practica întâlneşte ştiinŃa”, IACSA îşi
propune să analizeze complexitatea schimbărilor sociale şi natura transversală a corupŃiei întro lume din ce in ce mai globalizată. ParticipanŃii vor avea oportunitatea de a dobândi
cunoştinŃe din partea profesorilor universitari care predau discipline precum etică, drept,
psihologie şi economie. IACSA va oferi şi sesiuni de dialog care au ca scop facilitarea
schimbului de experienŃă şi a bunelor practici atât între participanŃi, cât şi între aceştia şi unii
dintre cei mai cunoscuŃi specialişti din domeniul luptei împotriva corupŃiei.
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