Dezvoltarea fără precedent a relaţiilor internaţionale, pe toate planurile,
impun o strânsă cooperare internaţională în materie penală în vederea creşterii
eficacităţii sistemelor de justiţie penală. Colaborarea statelor în lupta comună
împotriva criminalităţii se realizează, în principal, prin aplicarea în practică a
actelor internaţionale şi naţionale ratificate.
Din perspectiva impactului si consecinţelor sale, armonizarea legislativă pe
care o presupune, cooperarea juridica internaţionala are un rol important in crearea
unui sistem juridic modern, corespunzător unui stat de drept, democratic, care
serveşte o societate vie si diversa. Republica Moldova trebuie sa fie pe deplin
conştienta de aceste interese şi de avantajele existente, acţionând în consecinţa în
vederea realizării unuia dintre interesele fundamentale ale societăţii Republicii
Moldova - integrarea europeana.
Totodată, acţionînd pe plan intern, Procuratura Generală şi Ministerul
Justiţiei, ca organe centrale desemnate pentru asigurarea procesului de acordare a
asistenţei juridice internaţionale în materie penală, urmăresc cooperarea strînsă cu
alte organe de drept naţionale şi internaţionale.
În vederea evaluării situaţiei de drept şi de fapt la acest capitol în Republica
Moldova, cu concursul Programului Comun al Comisiei europene şi consiliului
europei privind sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în
Republica Moldova, pe parcursul lunii iunie 2007,
au fost organizate întîlnirea reprezentanţilor
organelor de drept, activitatea cărora este
tangenţială procesului de cooperare internaţională
în materie penală cu expertul Consiliului Europei
dl.Giacomo Oberto, judecător la judecătoria de la
Turin, Adjunct al secretariatului general al
asociaţiei internaţionale a judecătorilor (Italia).
Raportul de evaluare formulat de expert, care conţine date despre baza
legislativă, activitatea practică în domeniu, problemele, concluzii şi sugestii la
temă a fost prezentat în luna august organelor, activitatea cărora a fost evaluată.
Instituţiile vizate – Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Baroul
Avocaţilor, Curtea Supremă de Justiţie, Departamentul de executare – în cadrul
unei mese rotunde, urmează să pună în discuţie concluziile şi recomandările
primite în vederea concretizării măsurilor care pot fi implementate pe plan naţional
pentru promovarea cooperării judiciare internaţionale.

