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Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Dragă doamnă Ministru,
Domnule Ministru Cebotari,
Distinsă și onorată asistență,
Doamnelor și Domnilor,
Îmi face o deosebită plăcere să particip astăzi la prima reuniune
a Forumului România-Republica Moldova în sectorul justiției.
Acest eveniment a reușit să adune împreună cele mai
importante personalități, atât demnitari, cât și experți, din ambele
state cu responsabilități directe în domeniul reformei sistemului
judiciar și al luptei împotriva corupției.
Este pentru prima dată când practic toate persoanele cu funcții
de conducere din instituțiile din domeniul judiciar din România –
magistrați, procurori, avocați, notari, dar si reprezentanți din
societatea civilă - participă la o reuniune de nivel înalt în
Republica Moldova. Este, totodată, cea mai mare reuniune de
acest fel pe care Ministerul Justiției din România a organizat-o
vreodată în străinătate și ne bucurăm că această premieră
frumoasă are loc la Chișinău.
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Republica Moldova reprezintă o prioritate strategică pentru
România, iar temele de cooperare sectorială în toate domeniile
importante au intrat deja în ADN-ul, nu DNA-ul, nostru
instituțional. Spre exemplu, în urmă cu o săptămână a avut loc
tot la Chișinău cea de-a IX-a reuniune a Comisiei Mixte
interguvernamentale în domeniul economic, prilej cu care
România a fost reprezentată de o delegație de 35 de persoane,
condusă de viceprim ministrul și ministrul economiei, domnul
Costin Grigore Borc.
Faptul că ne aflăm astăzi aici cu o delegație de 45 de persoane
nu este deloc întâmplător. Sunt multe voci pe plan internațional
care consideră că, în ultimii ani, instituțiile din România au
devenit un model pentru multe state din vecinătate, iar
experiența statului român în combaterea corupției la toate
nivelurile reprezintă deja un exemplu de bune practici la nivel
european.
În urma rezultatelor substanțiale obținute în procesul de reformă,
instituții din România, precum DNA sau ANI, au devenit în ochii
cetățenilor din România, dar și din Republica Moldova, o ”marcă
înregistrată” a succesului în lupta cu fenomenul corupției,
combaterea regimului de incompatibilități și al conflictelor de
interese.
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În acest context, prezența demnitarilor și experților români la
acest eveniment reprezintă cea mai grăitoare dovadă a
deschiderii părții române în favoarea construirii unui parteneriat
durabil cu instituțiile similare din Republica Moldova în domeniul
justiției, luptei anticorupție și combaterii crimei organizate.
Realitățile din ultimii ani din Republica Moldova au scos la lumină
vulnerabilitățile existente la Chișinău în cadrul instituțiilor de
aplicare a legii. Cazurile atât de larg mediatizate de spălare a
banilor prin sistemul bancar al Republicii Moldova, privatizări
contestate, culminând cu ”furtul miliardului” în 2014, au erodat
încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în capacitatea
acestora de a preveni și lupta eficient cu fenomenul corupției și
crimei organizate.
Anul curent a înregistrat primele semne pozitive pe latura
legislativă și a aplicării legii, concretizate prin adoptarea
pachetelor de reformă a procuraturii generale și în sectorul
integrității, lansarea procesului de optimizare a instanțelor
judecătorești, apariția primelor cazuri cu ecou în societate de
combatere a corupției în instituții cheie ale statului (instanțe,
Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne etc.).
Mai mult, recent, la 7 noiembrie a.c., board-ul FMI a aprobat în
unanimitate
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înregistrate de la începutul acestui an și până acum de
autoritățile de la Chișinău au fost remarcate nu numai la
București, dar și în alte capitale importante ale lumii. Adresez și
pe această cale sincere felicitări tuturor guvernanților și
politicienilor responsabili de la Chișinău, care au făcut acest
lucru posibil și le încurajăm să continue, de o manieră hotărâtă,
pe calea implementării reformelor, care este singura care poate
aducea bunăstare și prosperitate cetățenilor.
Exemplul României a demonstrat că, fără o voință politică fermă,
progresele înregistrate în etapa de început, din păcate, pot fi
reversibile, existând riscul unor manipulări politice ale eforturilor
de
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mecanismelor judiciare. Pentru evitarea unor astfel de situații se
impune mobilizarea tuturor instituțiilor statului și ale forțelor
politice din Republica Moldova. Totodată, este vitală asigurarea
resurselor financiare și umane suficiente pentru amplul proces
de reformă demarat în Republica Moldova în sectorul justiției.
Suntem conștienți că acest proces necesită un efort substanțial,
exemplul României a demonstrat însă că, prin voință,
determinare și curaj, se poate reuși. După măsurile susținute
aplicate în ultimii ani, încrederea populației din România în
instituțiile din domeniul justiției, în special cele cu atribuții în
combaterea corupției, înregistrează cele mai înalte cote, alături
de Biserică și armată.
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În acest context, exprim întreaga deschidere a instituțiilor din
România pentru oferirea sprijinului necesar în implementarea
pachetului de reforme și aplicarea celor mai bune practici în
combaterea corupției, luptei cu crima organizată, controlului
averilor și incompatibilităților. Totodată, suntem dispuși să
acordăm întreg sprijinul în sectoare, poate mai puțin mediatizate,
dar la fel de importante, precum sistemul penitenciar și de
probațiune, aplicarea mecanismelor de mediere, încurajarea
cooperării între notari și serviciile de stare civilă.
Noi nu putem să substituim instituțiile Republicii Moldova și nici
nu ne propunem acest lucru. Autoritățile din Republica Moldova
poartă integral responsabilitatea, însă noi dorim să acționăm ca
parteneri și prieteni, alături de autoritățile de la Chișinău, în
combaterea crimei organizate, a corupției și conflictelor de
interese, care, din păcate, de multe ori dezvoltă ramificații pe
ambele maluri ale Prutului.
Credem că această reuniune reprezintă formatul potrivit pentru
identificarea nevoilor și convenirea unor activități și proiecte
comune în toate sectoarele de pe agenda celor două zile de
dezbatere. Aceste inițiative ar putea să fie promovate ulterior în
comun, în vederea obținerii resurselor pentru implementare, la
nivelul Uniunii Europene, dar și altor donatori activi în acest
sector, inclusiv România și alte state membre ale UE.
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Și în final, aș dori să afirm cu tărie faptul că în pofida campaniilor
electorale de pe ambele maluri ale Prutului, angajamentul nostru
este durabil, iar România a fost, este și va fi mereu alături de
Republica Moldova pe calea sa către Uniunea Europeană.
Doresc sa urez succes participanților la reuniunea de astăzi.
Sunt convins că veți reuși să identificați soluții concrete și viabile
menite să contribuie la reforma sistemului judiciar, generând
astfel rezultate și mecanisme transparente de care să se poată
bucura orice cetățean sau agent economic din Republica
Moldova.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în tot ceea ce
faceți!
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