
 
 

 
                        12 septembrie, 2014  

Chișinău             

 

 

           Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a organizat un Club de presă cu tema: 

„Suportul acordat de către Uniunea Europeană reformelor în sectorul justiției din Moldova” 

 

 

Uniunea Europeană își reiterează angajamentul față de implementarea strategiei de reformă a sectorului 

justiției cu un buget total de 60 milioane euro (suport bugetar) și 10 milioane euro (asistență tehnică) pentru 

a atinge acest obiectiv.  

 

În acest context, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a organizat Clubul de presă cu 

participarea Ambasadorului Pirkka Tapiola, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și 

Ministrul Justiției, Oleg Efrim.  Scopul principal al acestei activități este de a prezenta realizările din acest 

sector și a discuta evoluțiile ulterioare.  

 

Clubul de presă își propune sa ofere reprezentanților mass-media posibilitatea unei discuții deschise cu 

privire la provocările prezente în acest context, oferind jurnaliștilor o sesiune clară și concisă de întrebări şi 

răspunsuri cu participanții clubului.  

 

Organizarea acestui club de presa precedă conferința de presă ce va avea loc pe 15 septembrie, anunțând 

oficial transferul celei de a doua tranșe în cadrul Programului de Suport Bugetar „Suport pentru reformele 

din sectorul justiției”, implementat de către Uniunea Europeană.  

 

Reforma justiției este esențială pentru implementarea Agendei de Asociere-UE Republica Moldova și în 

susținerea procesului de consolidarea a dialogului politic și economic, facilitând apropierea Moldovei de 

UE.  

 

            

 

 

Comunicat de presă 



 

 

 

Informații de context:  

 

Reforma în sectorul justiției are drept scop asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu beneficii concrete 

și reprezintă un important reper și indicator de calitate, care să influențeze avansarea dialogului bilateral 

general. 

 

Acordul de finanțare a programului de suport pentru reforma în sectorul justiției a fost semnat de către 

Guvernul Republicii Moldova și UE în 2013.  Obiectivul general al acestuia este de a sprijini Republica 

Moldova în implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției.  Bugetul total al programului este de 

60 de milioane de euro. 

 

Una dintre reformele realizate în domeniul justiției include adoptarea pachetului de legi privind prevenirea 

corupției în sectorul justiției.  Acum, Guvernul Republicii Moldova trebuie să se concentreze asupra 

implementării acestora.  Măsurile de combatere a corupției în cadrul sistemului de justiție ar trebui 

consolidate.  

 

Măsurile întreprinse de Guvern în implementarea Legii cu privire la asigurarea egalității dovedesc hotărârea 

de a promova reforma sectorului justiției și a îmbunătăți protecția drepturilor omului în Republica Moldova, 

cu sprijinul Uniunii Europene.  Totuși există deficiențe în implementarea  reformei procuraturii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                         
 
 
 

 

The project is funded by the  
European Union 
 
Delegation of 
the European Union to Moldova 
 

 

 
 

  
Kogalniceanu 12, MD 2001 
Chisinau, Moldova 
  

Tel: + 373 22 505 210   
Fax:+ 373 22 545 421 

The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 

 


