Deplasarea grupului de procurori din Republica Moldova la Irlanda
În perioada 15-20 iunie 2008, la invitaţia Directorului Procuraturii Publce a
Irlandei, James Hamilton şi cu aportul Consiliului Europei, un grup de 9 procurori
moldavi a efectuat o vizită de documentare în Irlanda.
Vizita dată s-a realizat ca rezultat a cooperării pro-active a Procuraturii
Generale a Republicii Moldova cu omologii din Irlanda şi reieşind din implicarea
dlui James Hamilton în calitate de expert la formarea opiniei consiliului europei
asupra proiectului de lege cu privire la procuratură.
În cadrul vizitei, au fost
realizate întîlniri cu conducerea
direcţiilor de bază a Procuraturii
Publice a Irlandei, ca Direcţia de
conducere,
Direcţia
acuzatorilor
(solicitors) şi Departamentul afaceri
externe. Aici colegii irlandezi au
prezentat discursuri referitor la
statutul procurorului în irlanda şi
garanţiile independenţei acestuia.

Vizita la Biroul penal patrimonial a familiarizat procurorii cu principiile,
temeiurile şi modalităţile utilizate în practică, precum şi colaborarea cu partenerii
străini în identificarea, localizarea şi ridicarea bunurilor sau averii obţinute ilegal.
Reieşind din abordarea de către autorităţile Irlandei a unei noi strategii de
abordare a fenomenului traficului de fiinţe umane şi a migraţiei ilegale, probleme
actuale şi pentru organele de drept ale Republicii Moldova, întîlnirea cu
reprezentanţii subdiviziunii de combatere a traficului de fiinţe umane din cadrul
Departamentului de justiţie, egalitate ţi reforme de drept a Irlandei şi a Biroul
Gărzii Naţional de Migrare a fost binevenită şi de interes sporit pentru procurorii
moldavi.
Agenda a cuprins şi întîlniri cu judecători de la judecătorii de diferite nivele,
vizita la Laboratorul de Ştiinţe Judiciare, întîlniri cu reprezentanţii societăţii civile.
Totodată, în faţa Comitetului Comun Oireachtas (Parlamentar) pe
problemele de justiţie, egalitate, apărare şi drepturile femeilor, a fost ţinut un
discurs, în care au fost menţionate rezultatele obţinute de Moldova în procesul de
realizare a Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, eforturile
procuraturii depuse în realizarea procesului de integrare, inclusiv prin pregătirea
bazei legislative pentru reforma în procuratură.

