
NOTĂ INFORMATIVĂ 

 la proiectul de Hotărârii Guvernului cu privire la crearea Comisiei pentru 

selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare 

a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la crearea Comisiei pentru selectarea 

candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și 

aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului 

pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în 

continuare CtEDO) este elaborat în legătură cu adresarea Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene de a se iniția procedura națională de selectare a 

candidaților la postul de judecător la CtEDO. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Inițierea procedurii de alegere a noului judecător al Curții Europene a 

Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova se impune urmare a scrisorii 

Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), 

Wojciech Sawicki, din 26 mai 2020 cu privire la expirarea, la 2 decembrie 2021, a 

mandatului dlui Valeriu Grițco, actualul judecător din partea Republicii Moldova la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) și lansarea procedurii de alegere a 

noului judecător. 

În context, potrivit art. 22 al Convenției Europene privind Drepturile Omului, 

autoritățile naționale sunt invitate să prezinte Adunării Parlamentare o listă cu trei 

candidați.  

Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a invitat Guvernul 

Republicii Moldova să prezinte, până la 10mai2021, o listă de trei candidați pentru 

postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care urmează a fi 

examinată, prin procedura de vot, în cadrul sesiunii de vară Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei din iunie 2021. 

Prin urmare, este necesar să se desfășoare concursul național de selectare a 

candidaților pentru preluarea funcției de judecător în cadrul CtEDO, care trebuie să se 

desfășoare într-o manieră transparentă și echitabilă, în conformitate cu Rezoluția 1646 

(2009) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europeiși Memorandumului APCE 

privind procedura alegerilor judecătorilor CtEDO din 15 aprilie 2019 - rev. 26 mai 

2020. 

În scopul selectării candidaților pentru  postul de judecător la Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului și întru asigurarea respectării prevederilor Rezoluției nr. 1646 

(2009) a Adunării  Parlamentare a Consiliului Europei și Liniilor directoare ale 

Comitetului de Miniștri adoptate la 29 martie 2012 urmează să fie aprobat modul de 

organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidaților la postul de 



judecător la CtEDO, actele prezentate de candidați, condițiile de participare la concurs. 

 În acest context, este necesar să se aprobe componența nominală a Comisiei 

pentru selectarea candidaților la postul de judecător la CtEDO și Regulamentul privind 

modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de 

judecător la CtEDO. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Procedura de alegere a judecătorilor la CtEDO are loc în trei etape: 

1. Selecția națională; 

2. Examinarea în Panelul consultativ de experți privind candidații pentru alegeri 

în calitate de judecători ai CtEDO a chestiunii vizând corespunderea atât a candidaților, 

cât și a concursului național, exigențelor corespunzătoare; 

3. Interviurile în Comitetul APCE privind alegerea judecătorilor la CtEDO și 

votul final în plenara APCE; 

4. Procedura de alegeri prin vot final în plenara APCE”. 

În procesul de elaborare a Regulamentului privind modul de organizare și 

desfășurare a concursului de selectare a candidaților la postul de judecător la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului s-a luat cunoștință de următoarele aspecte: 

- Procedura națională de selectare a candidaților trebuie să se desfășoare într-o 

manierăcorectă și transparentă, în conformitate cu prevederile Rezoluției APCE 1646 

(2009). 

- respectarea principiului parității de gen, conform Rezoluției 

1366(2004),modificată prin rezoluțiile 1426(2005), 1627(2008), 1841(2011), 

2002(2014), 2278(2019),care prevede la paragrafele 3 și 4 obligativitatea includerii în 

lista candidaților a ambelorsexe, listele cu candidați de același sex fiind permise doar 

în cazul genului subreprezentat. Actualmente femeile sunt sub-reprezentate în Curte. 

-anterior transmiterii listei către APCE, materialele pemarginea 

candidațilorselectați la nivel național urmează a fi prezentate Paneluluiconsultativ de 

experți privind candidații pentru alegeri în calitate de judecători ai CtEDO (Panel). 

Panelul se va pronunța asupra corespunderii candidaților selectațicriteriilor stipulate în 

Convenția europeană a drepturilor omului și în RezoluțiaCM/Res(2010)26. 

- În cazul în care se va stabili că unul sau mai mulțicandidați nu corespund 

exigențelor Convenției, Panelul va informa autoritățile în mod confidențial despre 

motivelerespingerii acestora. 

- Comitetul APCE privind alegerea judecătorilor la CtEDO nu va lua în 

considerare listele care au fost întocmite fără organizarea la nivel național a 

interviurilor candidaturilor. 

- Necesitatea examinării și luării în considerație a rezoluțiilor APCE și CM CoE 

referitoare la principiile procedurii alegerilor, precum și a Memorandumului elaborat 

de Secretarul General al APCE privind procedura alegerilor judecătorilor CEDO din 15 



aprilie 2019. 

- CV-urile candidaților trebuie prezentate în limbile engleză și franceză potrivit 

modelului-tip (ce poate fi accesat la adresa 

http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVEN.doc) și având în vedere 

intrarea în vigoare, la 1 iunie 2010, a Protocolului nr. 14 la Convenția Europeană 

privind Drepturile Omului, mandatul judecătorului ales este de 9 ani și expiră, 

indiferent de termen, la atingerea vârstei de 70 de ani. Mandatul nu poate fi reînnoit. 

Conform Rezoluției nr. 1646 (2009) a Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei, concursul pentru selectarea judecătorilor CtEDO trebuie să fie transparent, 

echitabil și nediscriminatoriu. Astfel, proiectul propune excluderea probei scrise pentru 

concursul în cauză. Considerăm că, aceasta (proba scrisă) lasă spațiu pentru arbitrariu, 

având în vedere că evaluarea candidaților la proba scrisă este extrem de subiectivă. 

Actualul proiect prevede o componență nominală, selectată inițial în virtutea 

funcțiilor înalte în autoritățile importante chemate să asigure respectarea drepturilor 

omului, echitatea într-un stat de drept și transparența într-un proces decizional. 

Totodată s-au luat în considerare cele mai bune practici comparate ale 

procesului de selectate a candidaților pentru funcția de judecător CtEDO. 

De asemenea, pentru a asigura o mai mare independență comisiei, ulterior 

propunerilor etapei de consultare publică a proiectului, s-au inclus în componența 

Comisiei Ombudsmanul și Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova. 

Mecanismul de evaluare a candidaților a fost ajustat, în sensul asigurării 

clarității și transparențe în activitatea Comisiei. Se propune termene clare și ușor 

adaptabile pentru organizarea concursului și agendei Comisiei. Pe întreg text al 

Regulamentului unde sunt prevăzuți termeni în zile, dar care nu este specificat modul 

de calculare (calendaristice sau lucrătoare), a se considera zile „calendaristice”.  

Astfel, Comisia va decide în privința candidaților, la prima etapa, în baza 

dosarelor depuse și condițiilor de eligibilitate de la pct. 17 din Regulament. O condiție 

de eligibilitate specială pe care un candidat trebuie să o întrunească este: „d)  să fie în 

măsură de a exercita cel puțin jumătate din mandatul de 9 ani până la împlinirea vârstei 

de 70 de ani.”. Considerăm necesară o astfel de condiție, pentru a nu desfășura la scurt 

timp un nou concurs, iar Comisia să-și continue mentenanța. 

 

Punctajul obținut de către candidat reprezintă media punctajului total acordat de 

către fiecare membru al Comisiei. Comisia va înainta Guvernului primii trei candidații 

care au acumulat cel mai mare punctaj în concurs. De menționat că, în scopul 

evităriiunor eventuale litigii referitor la procedura de selectare a candidaților la postul 

de judecător la CtEDO, în pct. 14 din Regulament s-a specificat că hotărîrile Comisiei 

nu se contestă. 

Etapa interviului se înregistrează video și audio și doar la solicitare se vor 

http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVEN.doc


prezenta adițional Panelului.  

Toate hotărârile Comisiei se publică pe pagina web a Ministerului Justiției. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu va presupune cheltuieli suplimentare din bugetul 

național de stat. Însă va fi necesară, potrivit proiectului retribuirea muncii membrilor 

Comisiei, specialiști în lingvistică. Retribuția fiecăruia din membri va avea loc în 

mărime de o indemnizație de 5% din salariul mediu pe economie (salariul mediu lunar 

pe economie în anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678/2019 privind aprobarea 

cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020 – 7953 

MDL) pentru evaluarea competenței lingvistice a fiecărui candidat ce va participa la 

etapa interviului. Calculul și remunerarea se va face de Ministerul Justiției din bugetul 

alocat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

În urma adoptării proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la crearea Comisiei 

pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a 

concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului nu va fi necesară modificarea altor acte normative. 

Ministrul Justiției va emite un ordin privind desemnarea persoanei/subdiviziunii 

ce va asigura lucrările de secretariat al Comisiei. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiției (compartimentul „Transparența decizională”, directoriul „Proiecte de acte 

normative remise spre examinare Guvernului”). 

Proiectul a fost înregistrat la ședința secretarilor generali de stat cu numărul unic 

513/MJ/2020 și din 8 iulie 2020 prin scrisoarea nr. 18-23-5936 remisă spre consultare 

publică. Au prezentat obiecții și propuneri: Curtea Supremă de Justiție, Procuratura 

Generală, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 

egalității, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, A.O. „Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova”, A.O.„Institutul pentru Politici și Reforme Europene”. Lipsă pe 

propuneri sau obiecții au comunicat: Aparatul Președintelui Republicii Moldova, 

Consiliul Superior al Procurorilor. 

La 15 octombrie 2020, Ministerul Justiției a organizat o ședință de lucru pentru 

definitivarea obiecțiilor și propunerilor formulate la proiectul Hotărârii Guvernului. În 

cadrul ședinței, au fost discutate preponderent aspecte ce țin de constituirea Comisiei 

respective, modalitatea de selectare a membrilor Comisiei, reprezentanți ai instituțiilor 

care vor fi parte la aceasta. 

Ulterior definitivării sintezei obiecțiilor și propunerilor, proiectul este plasat pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, compartimentul 

http://www.justice.gov.md/


„Transparența decizională”, directoriul „Proiecte de acte normative remise spre 

examinare Guvernului”. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

Întru respectarea dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 100/2017, Cancelaria 

de Stat, prin scrisoarea nr. 18-23-5936din 8 iulie 2020 a remis spre expertizare 

concomitent cu consultările publice proiectul actului normativ.  

Prin scrisoarea nr. 06/2-4114 din 17 iulie 2020, Centrul Național Anticorupție nu 

a efectuat expertiza anticorupție, invocând prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 

82/2017.  

Nu pot fi reținute argumentele invocate de Centrul Național Anticorupție, întrucât 

dispozițiile Legii nr. 100/2017 în partea ce ține de elaborarea actor normative este una 

specială în raport cu dispozițiile Legii nr. 82/2017, iar în conformitate cu art. 1 din 

Legea nr. 100/2017, prezenta lege stabilește categoriile și ierarhia actelor normative, 

principiile și etapele legiferării, etapele și regulile elaborării proiectelor actelor 

normative, cerințele de bază față de structura și conținutul actului normativ, reguli 

privind intrarea în vigoare și abrogarea actului normativ, privind evidența și 

sistematizarea actelor normative, procedeele tehnice aplicabile actelor normative, 

precum și reguli privind interpretarea, monitorizarea implementării prevederilor și 

reexaminarea actului normativ. 

Mai mult, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, normele 

juridice speciale sunt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de raporturi sociale 

sau subiecți strict determinați. În caz de divergență între o normă generală și o normă 

specială, care se conțin în acte normative de același nivel, se aplică norma specială. 

Prin urmare, Centrul Național Anticorupție urma să prezinte raportul de expertiză 

anticorupție în termenul stabilit de Cancelaria de Stat, fapt omis de acesta. 

 

 

Ministru                                        Fadei NAGACEVSCHI 

 


