În procesul perpetuu a societăţii
moldave de integrare europeană, Procuratura
Republicii Moldova, în planul său de
activitate, deasemenea a inclus acest obiectiv,
îndeplinirea căruia este în monitorizarea secţiei
cooperare
internaţională
şi
integrare
europeană.
Activitatea secţiei date presupune organizarea realizării a două direcţii
principale:
- asistenţa juridică internaţională în materie penală, şi
- cooperare internaţională.
Practica organelor procuraturii în materie de asistenţă juridică internaţională în
materie penală a demonstrat, că de regulă, ori de cîte ori în cadrul investigaţiilor
organelor de drept străine apare necesitatea îndeplinirii de acţiuni de urmărire penală
pe teritoriul Moldovei, sînt formulate cereri de asistenţă juridică în materie penală, şi
transmise în adresa Procuraturii Generale a Republicii Moldova, ca organ central
desemnat pentru această activitate. Desigur, reieşind din prevederile legislaţiei
internaţionale şi specificul legii naţionale, nu toate cererile parvenite din străinătate
pot fi primite spre executare, o parte din ele fiind restituite pentru înlăturarea
neajunsurilor de conţinut, formă sau pentru anexarea la ele a actelor obligatoriu
nesesare.
Spre deosebire de această practică, dezvoltarea raporturilor de cooperare între
statele Uniunii Europene, au relevat o nouă posibilitate de realizare a asistenţei
juridice în materie penală, care ar exclude sau reduce la minim cazurile de restituire
a cererilor. Aceasta constă în „întîlnirea prealabilă” a reprezentanţilor părţii
solicitante cu reprezentanţii părţii ce va executa cererea, pentru a conveni asupra
condiţiilor specifice de formulare a comisiilor rogatorii.
În tendinţa de preluarea a bunelor practici utilizate de statele europene,
procuratura Republicii Moldova a decis utilizarea acestei posibilităţi
Astfel, recent, la 10.09.2008, conducerea secţiei cooperare internaţională şi
integrare europeană, a avut o „întîlnire preliminară” cu reprezentanţii organelor de
drept elveţiene. Delegaţia ce s-a deplasat în Republica Moldova a fost formată din
judecători şi colaboratori de poliţie din Elveţia, care sînt implicaţi în cercetarea unui
lung şir de cazuri de sustrageri a bunurilor de valoare (tehnică, bijuterii etc.) ce au
avut loc pe teritoriul Elveţiei cu presupusa implicare a cetăţenilor moldavi.
Întîlnirea preliminară dată, fiind prima de acest gen pentru Republica
Moldova, a pus baza unei colaborări bune cu organele de drept elveţiene, prin
schimbul de informaţii despre reglementările de drept în domeniul asistenţei juridice
în materie penală şi discutarea cazului concret, în care partea elveţiană urmează să
formuleze şi să transmită cererea de comisie rogatorie.

