Recomandarea Rec (2000) 19 a Comitetului de Miniştri al Consiliului
Europei, adoptată la 6 octombrie 2000, generează statelor membre principii
generale şi recomandări asupra rolului procurorului în sistemul de justiţie penală.
În toate sistemele de drept din statele-membre procurorul joacă un rol-cheie în
sistemul de justiţie penală şi în cazul în care, procuratura ca autoritate, cooperează
cu alte organe de aplicare a legii, inclusiv cu poliţia, aceasta sporeşte eficienţa
sistemului naţional de justiţie şi de cooperarea internaţională, în special.
Cooperarea la nivel internaţional a organelor de poliţie, prin activităţi operative de
investigaţii şi culegere de informaţii necesită implicarea directă a procurorului, din
moment ce este necesar de a utiliza datele acumulate în calitate de probe în cadrul
urmării penale. Aici intervine procedura de asistenţă internaţională în materie
penală, pentru organizarea cărei la stadiul de urmărire penală, Procuratura este
autoritatea centrală.
În conformitate cu recomandările menţionate, relaţia dintre procurori şi
poliţie trebuie să corespundă unor criterii, care să asigure verificarea de către
procuror a legalităţii anchetelor efectuate de poliţie, monitorizarea respectării
drepturilor omului de către poliţie, evaluarea îndeplinirii de către poliţie a
instrucţiunilor date etc.
Realizînd importanţa conlucrării cu poliţia, inclusiv şi la nivel internaţional,
Procuratura moldavă a stabilit şi menţine relaţii de cooperare cu Ofiţerii de
Legătură (Liason Officers) a unui şir de state străine, acreditaţi pe lîngă Ambasade.
În acest sens, la 19.05.09 conducerea secţiei cooperare internaţională şi
integrare europeană a Procuraturii Generale a avut o întîlnire cu Paolo Sartori,
Ofiţerul de Legătură a BNC Interpol în România, Republica Moldova şi Ucraina,
reprezentantul Italiei la Centrul SECI. Discuţiile s-au purtat referitor la cazuri de
asistenţă juridică concrete aflate în procedura organelor de drept ale ambelor părţi,
inclusiv transferul urmăririi penale în cazul unui omor comis pe teritoriul Italiei, un
şir de comisii rogatorii şi schimb de informaţii utile pentru cercetările efectuate de
organele de drept din Moldova în cazuri de escrocherie şi trafic de fiinţe umane.
La 20.05.09 a efectuat o vizită la Procuratura Generală a Republicii Moldova
Jean Fontaine, Ofiţerul de Legătură al Belgiei pentru România, Bulgaria,
Republica Moldova, FYR Macedonia şi Centrul SECI, consilier pentru cooperare
poliţienească, care a fost primit de conducerea Secţiei cooperare internaţională şi
integrare europeană. Reieşind din faptul acreditării recente a acestuia, vizita a
purtat un caracter general de stabilire a relaţiilor de cooperare. În cadrul întîlnirii sa făcut schimb de material legislativ şi s-au pus bazele conlucrării de viitor.
Tot la 20.05.09 secţia a realizat întîlnirea şi cu David Rodr, Ofiţer de
Legătură pentru România şi Republica Moldova, ataşe al poliţiei Republicii Cehia.
Cooperarea cu ofiţerul de legătură ceh s-a soldat pînă în prezent cu îmbunătăţirea
situaţiei între ambele state în materie de cooperare internaţională, inclusiv reuşita
în înlăturarea impedimentelor care se puneau la baza refuzului oricărei extrădări
din Republica Cehia în Republica Moldova. Totodată, au fost discutate un şir de
întrebări legate de modul de executare a cererilor de comisii rogatorie parvenite din
Cehia etc.

Cooperarea interpersonală este una de succes, ceea ce s-a confirmat şi prin
rezultatele întîlnirilor indicate.
Este de menţionat, că în perioada 18-19 mai 2009 la Chişinău a avut loc 1-a
reuniune a Ofiţerilor de Legătură ce reprezintă Uniunea Europeană în Republica
Moldova. Reuniunea a fost organizată la iniţiativa Ministerului de Interne al
Austriei în comun cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi s-a
referit la principiile generale de activitate a ofiţerilor de legătură care au jurisdicţie
şi în Republica Moldova şi conlucrarea lor cu EUROPOL, Centrul SECI, EUBAM
etc.
Una din concluziile reuniunii a fost necesitatea participării reprezentanţilor
procuraturii la întrunirile viitoare pentru realizarea unui proces complex de
asistenţă internaţională în materie penală.
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