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Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și E.S. Paivi POHJANHEIMO,
ambasadorul Finlandei în România
În cursul zilei de astăzi, 4 mai 2017, între orele 10 – 11, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiţiei, şi doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar
de stat, au primit vizita E.S. Paivi POHJANHEIMO, ambasadorul Finlandei în România şi a adjunctului său, doamna Anne M´RABET.
Discuţiile s-au purtat asupra unor teme de actualitate şi interes comun, precum continuarea reformei sistemului penitenciar, în contextul recentei hotărâri-pilot
pronunţată de CEDO privind condiţiile de detenţie din România, stabilitatea legislaţiei referitoare la prevenirea şi combaterea corupţiei şi cooperarea loială între
autorităţi în vederea îndeplinirii dezideratelor statului de drept.
O atenţie specială în cadrul întrevederii a fost acordată pregătirii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, având în vedere faptul că Finlanda va exercita
preşedinţia după România, în perioada iulie – decembrie 2019. În acest sens, ambele părţi s-au angajat să intensi ce colaborarea, inclusiv prin intermediul unor
programe de cooperare şi întâlniri bilaterale, în vederea stabilirii unei relaţii de parteneriat de care depinde con gurarea politicilor Uniunii în aria Justiţie şi Afaceri 
Interne.
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Guvernul României (http://www.gov.ro)
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Ministerul Public (http://www.mpublic.ro)
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Înalta Curte de Casație și Justiție (http://www.scj.ro)
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(http://unbr.ro/ro)
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
(http://www.uniuneanotarilor.ro)

Oficiul Național al Registrului Comerțului
(http://www.onrc.ro)
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(http://www.executori.ro)
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CERERE DE INFORMARE PUBLICĂ
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baza legii 544/2001
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