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Colaborarea moldo-italiană pe segmentul armonizării legislației va
fi consolidată
19.02.2015

Centrul de armonizare a legislației din cadrul Ministerului Justiției a organizat

zilele trecute o masă rotundă cu participarea profesorului universitar

(Universitatea Sapienza, Italia), consultant juridic internațional - Gianfranco

Tamburelli. Subiectul discuțiilor a fost "Acordul de Asociere dintre Uniunea

Europeană și Republica Moldova: aspecte legale și politice".

Din perspectiva structurii Acordului de Asociere, profesorul Tamburelli a

analizat integrarea graduală a Republicii Moldova în Uniunea Europeană,

fortificarea relațiilor politice dintre UE și Republica Moldova, factorii care au

determinat încheierea Acordului de Asociere, dar și perspectiva de aderare a țării noastre la spațiul european.

Participanții la masa rotundă au manifestat interes față de existența unei instituții specializate de armonizare a legislației în

Italia și față de dificultățile întâmpinate de autoritățile din peninsulă în procesul transpunerii legislației comunitare.

Un alt reper de interes a servit exemplul Italiei în prevenirea și combaterea diverselor forme de activități infracționale și

ilegale - criminalitatea informatică, traficul de ființe umane, dar și importanța cooperării Republicii  Moldova cu Uniunea

Europeană  privind  schimbul  de  informații  care  vizează  politicile  macroeconomice  și  analiza  în  comun  a  aspectelor

economice de interes reciproc întru apropierea treptată a politicilor țării noastre de cele europene.

În  discursul  său,  profesorul  universitar  Gianfranco  Tamburelli  a  accentuat  faptul  că

Institutului Universitar European apreciază Acordul de Asociere ca fiind un instrument

juridic  inovator  care  oferă  un  nou  tip  de integrare  fără  a fi  necesară  calitatea  de

membru a unui stat.

La finele întrunirii, profesorul a accentuat importanța parteneriatului Republicii Moldova

cu  Italia  întru  consolidarea  relațiilor  cu Uniunea  Europeană,  Italia  fiind  unul  dintre

partenerii economici importanți ai Republicii Moldova.
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