COMUNICAT DE PRESĂ

La data de 31 martie 2014, a avut loc la Chișinău a doua sesiune a Comisiei
Interguvernamentale România - Republica Moldova pentru Integrare Europeană (denumită în
continuare „Comisia”). Reuniunea a continuat cooperarea iniţiată cu ocazia primei reuniuni a
Comisiei (2-3 iulie 2012, Bucureşti) şi a stabilit direcţiile de cooperare viitoare în vederea
sprijinirii parcursului european, cu accent pe implementarea viitoare a Acordului de Asociere,
inclusiv a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător UE – Republica Moldova,
componentă integrală a Acordului de Asociere.
Reuniunea a fost prezidată de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe şi integrării
europene al Republicii Moldova, doamna Natalia Gherman (co-preşedinte al Comisiei din
Partea Republicii Moldova) şi de ministrul afacerilor externe al României, domnul Titus
Corlăţean (co-preşedinte al Comisiei din Partea României).
La reuniune au participat oficiali și experţi din domeniile sectoriale ale ambelor state care au
prezentat, la final, concluziile discuţiilor bilaterale purtate între reprezentanții instituțiilor
omoloage, cu accent pe progresele înregistrate în perioada de la prima reuniune a Comisiei şi
cu prezentarea direcţiilor viitoare de dezvoltare a cooperării.
În cadrul reuniunii, Institutul Național al Magistraturii a fost reprezentat de către doamna
director Octavia Spineanu-Matei, care în alocuțiunea sa, a trecut în revistă stadiul cooperării
cu Institutul Naţional de Justiţie din Republica Moldova (INJ) și a prezentat disponibilitatea
celor două instituții pentru continuarea schimburilor de experienţă, sprijinirea reformei
sectorului judiciar (pe aspectele legate de formarea profesională a magistraţilor), organizarea
de activităţile comune, inclusiv prin accesarea unor proiecte cu finanţare europeană, precum
și sprijinirea INJ în demersul său de a dobândi statut de observator al Rețelei Europene de
Formare Judiciară (EJTN) şi dezvoltarea, în perspectivă, a cooperării în cadrul acestei Reţele.
Totodată, la finalul reuniunii, Institutul Naţional al Magistraturii şi Institutul Naţional de
Justiţie din Republica Moldova au semnat un Protocol de colaborare, eveniment care sperăm
să reprezinte o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor de colaborare între cele două părți.
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