România va ajuta Republica Moldova să lupte mai eficient cu corupția
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Guvernul R. Moldova şi cel al României au încheiat ieri, 19 decembrie, la Chișinău, un Acord de
cooperare în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, transmite www.ziarulnational.md ,
preluat de Romanian Global News.

Documentul semnat de directorul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), Bogdan Zumbreanu, şi
secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne din România, Gheorghe Nucu Marin, prevede
consolidarea relaţiilor de cooperare dintre cele două guverne şi crearea unui mecanism de
interacţiune în domeniul fortificării mecanismelor de prevenire şi combatere a corupţiei.

Potrivit documentului, prin intermediul autorităţilor specializate din R. Moldova și România, se
vor „depune eforturi pentru a sprijini iniţiativa comună de combatere a faptelor de corupţie şi a
celor conexe corupţiei".

De asemenea, Acordul stabileşte şi posibilitatea de efectuare a schimbului de experţi în
vederea însuşirii celor mai bune practici de luptă împotriva corupţiei, intensificarea schimbului
de date şi informaţii operative, precum şi sporirea numărului echipelor comune de investigaţii.

Delegația din România a salutat semnarea Acordului dintre cele două guverne şi şi-a exprimat
convingerea că acesta va pune baza unei strânse colaborări dintre autorităţile anticorupţie şi va
spori progresele şi performanţele autorităţilor anticorupţie în prevenirea şi combaterea
fenomenului corupţiei.

Secretarul de stat al MAI din România, Gheorghe Nucu Marin, s-a întâlnit astăzi și cu șeful
Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pânzari. Părțile au vorbit despre consolidarea
cooperării polițienești dintre cele două state și derularea de programe și acțiuni comune, pentru
prevenirea și combaterea criminalității organizate transfrontaliere.

În speță, s-a discutat despre semnarea unui Acord de implementare a Convenției cooperare
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polițienească în Europa de Sud - Est în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate
transfrontaliere, protecția martorilor, schimbul de date dactiloscopice și balistice între R.
Moldova și România, precum și organizarea instruirilor pentru polițiștii de peste Prut.
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