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În atenția domnului Judecător Mircea Aron, Președintele Consiliul Superior al Magistraturii

Stimate domnule Judecător,Vă scriu în numele Centrului de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului - ACTEDO,inițiator al centrului de asistență juridică Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, pentru avă aduce la cunoștință primul raport de activitate al acestui program și recomandările adresate
instituției pe care o reprezentați în vederea îmbunătățirii accesului la justiție al grupurilorvulnerabile din România.Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este un centru de asistenţă juridică pro bonospecializat în domeniul drepturilor omului, care are ca scop facilitarea accesului la justiție algrupurilor vulnerabile din România. În primul an de activitate (2015) am primit peste 100 desolicitări de asistență juridică și am reușit să oferim sprijin juridic pentru aproximativ 100 debeneficiari (copii cu dizabilități, persoane afectate de violență domestică, persoane de etnie romă,persoane cu boli cronice, persoane LGBT etc.) datorită unei colaborări eficiente cu 48 de avocați pro
bono din mai multe regiuni ale țării.În urma acestui prim an de activitate, am constatat că există o nevoie semnificativă de a asiguraservicii juridice minime, în mod gratuit, pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, datfiind faptul că multe dintre acestea nu pot beneficia de sistemul de ajutor public judiciar existent laora actuală în România. Momentan, proiectul nostru poate asigura doar o mică parte din cerereacrescândă de servicii de asistență juridică pe care am observat-o în urma activităților desfășurate.Astfel, accesul la justiție pentru toți membrii societății, în special pentru grupurile vulnerabile, esteo provocare a sistemului formal de justiție.Un excelent studiu1 din 2014 realizat de instituția pe care o reprezentați arată lipsa gravă deînțelegere din partea instanțelor, instituțiilor publice centrale și locale în ceea ce privește accesul lajustiție, din perspectiva drepturilor omului. Mai mult, majoritatea respondenților magistrați nurecunosc vulnerabilitatea anumitor persoane și consideră, de exemplu, că persoanele infectate cuHIV/SIDA (62% dintre respondenți), romii (60%), copiii (59%) sau mamele singure (55%) nu seaflă printre categoriile de grupuri vulnerabile. Așadar, având în vedere poziția marginală a
drepturilor omului în pregătirea formală a magistraților și gradul scăzut de familiarizare aacestora cu particularitățile grupurilor vulnerabile din România (nevoile acestora, provocările cucare se confruntă etc.), recomandăm includerea unor module obligatorii de formare
profesională pentru magistrați și personalul auxiliar în domeniul drepturilor omului, în
special anti-discriminare. O astfel de pregătire profesională ar trebui să conţină, în opinia
1 Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției (2014) Access to justice for vulnerable groups in Romania,
p. 72, disponibil la: www.csm1909.ro/csm/linkuri/26_01_2015__72130_ro.pdf (accesat în 19 mai 2016).
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info@actedo.orgACTEDO, nu doar informaţii strict juridice, ci să aibă o abordare interdisciplinară care să integrezeexperienţele persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. De asemenea, recomandăm ca

evaluarea profesională a magistraților să țină explicit cont de finalizarea acestor module de
formare.În al doilea rând, considerăm că este necesar ca instituția pe care o reprezentați să susțină public
încurajarea expresă a avocaturii pro bono ca instrument de promovare a drepturilor omului,precum și reglementarea modului în care avocaţii pot face activităţi pro bono, cu accent pelibertatea profesiei şi rolul acesteia de apărător al drepturilor omului şi al societăţii democratice.Aceste recomandări, precum și alte informații utile cu privire la activitatea și rezultatele primului ande activitate a Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, sunt incluse în Raportul de activitate
anexat, pe care vă invităm să-l răsfoiți pentru a înțelege mai bine măsura în care accesul la justițieare nevoie de sprijin instituțional și legislativ în România.Ne exprimăm încrederea în capacitatea Consiliului Superior al Magistraturii de a lua în considerarerecomandările venite din partea societății civile și așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră cuprivire la problemele semnalate mai sus.

Cu deosebită considerație,Iulia Pascu
Membru FondatorCentrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO

Cluj-Napoca, 19 mai 2016
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