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 MINISTERUL JUSTIŢIEI

                                                                                                                         7 iulie 2014

 
 

 
 

 

 Cea de-a şaptea reuniune a Platformelor de cooperare prevăzute  de Strategia Naţională Anticorupţie 2012 – 2015
 
În data de 7 iulie 2014, Ministerul Justiţiei a organizat cea de-a şaptea rundă de reuniuni ale platformelor de cooperare prevăzute de
Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2012-2015, respectiv reuniunea Platformei de cooperare a administraţiei publice centrale şi a
Platformei de cooperare a autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie.
 
Simona - Maya TEODOROIU, secretar de stat din cadrul Ministerului Justiţiei, a condus cele două reuniuni şi a punctat evoluţiile şi activităţile
recente ale Ministerului Justiţiei. Printre acestea s-au numărat conferinţele regionale organizate sub egida Preşedinţiei-în-Exerciţiu a
Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP); organizarea celei de-a IX-a ediţii a „Şcolii de vară pentru tinerii practicieni
anticorupţie din Europa de Sud–Est”; modificarea, în martie 2014, a Hotărârii de Guvern ce reglementează extinderea competenţelor
Oficiului Naţional de Recuperare a Creanţelor, acesta fiind astfel mandatat să dezvolte un sistem integrat de evidenţă a creanţelor
provenite din infracțiuni, precum şi să ofere, la cererea autorităţilor judiciare, asistenţă privind utilizarea celor mai bune practici în materia
administrării şi valorificării bunurilor sechestrate şi confiscate.
 
Membrii platformelor au prezentat cele mai recente evoluţii în implementarea SNA şi a fost discutat calendarul misiunilor de evaluare tematică
care vor avea loc în semestrul al doilea al acestui an, privind implementarea următoarelor standardele legale: codul etic/deontologic/de
conduită, transparenţa în procesul decizional, incompatibilităţile.
 
Au fost prezentate rapoartele de evaluare pentru o parte din instituţiile care au fost evaluate în semestrul al doilea din 2013, respectiv
Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiţiei, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, acestea urmând să fie
publicate pe site-ul sna.just.ro.
 
La reuniunea Platformei de cooperare a administraţiei publice centrale au participat reprezentanţi la nivel de secretar de stat, secretar
general şi expert ai ministerelor membre în platforma de cooperare. La reuniunea Platformei de cooperare a autorităţilor independente şi a
instituţiilor anticorupţie au fost prezenţi coordonatorii planurilor sectoriale din cadrul autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie.
 
Până la sfârşitul jumătatea lunii august, membrii platformelor vor comunica Secretariatului tehnic cele mai importante progrese realizate până
în prezent, în vederea elaborării Raportului semestrial de monitorizare a SNA.
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