
 

 

 

COMUNICAT 

privind vizita delegaţiei Institutului Naţional al Justiției din Republica Moldova la  

Institutul Național al Magistraturii  

în cadrul celei de a treia reuniuni a Comisiei interguvernamentale pentru integrare 

europeană România – Republica Moldova 

  

5 martie 2015 

 

În perioada 3 - 4 martie 2015, la invitaţia ministrului afacerilor externe, domnul Bogdan 
Aurescu, a avut loc la București vizita viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe şi 
integrării europene al Republicii Moldova, doamna Natalia Gherman. Cei doi miniștri au  
co-prezidat lucrările celei de a treia reuniuni a Comisiei interguvernamentale pentru 
integrare europeană România – Republica Moldova, organism menit să sprijine eforturile 
de reformă ale Chişinăului în domenii esenţiale pentru integrarea europeană: armonizare 
legislativă, stat de drept, justiție, afaceri interne, agricultură şi siguranţă alimentară.  

 
Lucrările Comisiei au avut loc miercuri, 4 martie, cu participarea unor reprezentaţi ai 
conducerii şi experţi din următoarele 7 instituţii din România: Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Agenţia Naţională de Integritate, Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor și 
Institutul Naţional al Magistraturii.  
Institutul Naţional al Magistraturii a fost reprezentat de doamna judecător Octavia 
Spineanu-Matei, director, și doamna Gianina Radu, consilier pentru afaceri europene. 

În programul reuniunii a fost inclusă și o vizită la sediul INM, la data de 4 martie 2015, a 
delegației Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, alcătuite din doamna 
Diana Scobioală, director executiv, și doamna Mariana Pitic, șefa Direcției instruire și 
cercetare. Din partea INM au participat la întâlnire doamna judecător Octavia Spineanu-
Matei, director, doamna judecător Ana Maria Garofil, director adjunct responsabil cu 
formarea inițială, doamna profesor Otilia Păcurari, specialistul în științele educației și șefii 
departamentelor de specialitate din cadrul Institutului, doamnele Andra Ghebri, Diana 
Mihăilă, Simona Țițeică și Ruxandra Ana. 

În cadrul acestei întâlniri de lucru reprezentanții celor două instituții au convenit asupra 
direcțiilor de colaborare şi asistenţă reciprocă în vederea aducerii la îndeplinire a 
obiectivelor stabilite de Protocolul de colaborare-cadru încheiat la data de 31 martie 2014 
între cele INJ și INM. De asemenea, s-a convenit asupra extinderii ariei acestei colaborări și 
în domeniul formării inițiale a viitorilor judecători și procurori, cu respectarea scopului și 
obiectivelor statuate de Protocol. 



În încheierea vizitei, directorul Institutului Național al Magistraturii și cel al Institutului 
Național al Justiției din Republica Moldova şi-au exprimat interesul și întreaga 
disponibilitate pentru consolidarea raporturilor de prietenie și cooperare între cele două 
instituții.  
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