Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr. ______
din _____ ___________ 2019

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
soluționare pe cale amiabilă și de formulare a unei declarații
unilaterale în contextul unei cauze aflate pe rolul Curții
Europene a Drepturilor Omului
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul privind modul de soluționare pe cale amiabilă și de
formulare a unei declarații unilaterale în contextul unei cauze aflate pe rolul Curții
Europene a Drepturilor Omului, conform anexei.

PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:

Ministrul justiției

Anexă aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. ______
din _______________________2019
Regulament
privind modul de soluționare pe cale amiabilă și de
formulare a unei declarații unilaterale în contextul unei cauze
aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului
I. Dispoziții generale
1. Prezentul regulament stabilește procedura de soluționare pe cale amiabilă a
cauzei aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului și comunicate
Guvernului, procedura de formulare a unei declarații unilaterale, procedura și
autoritățile responsabile de executarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor
Omului (în continuare - Curte) adoptate urmare a unui acord de soluționare pe cale
amiabilă sau a formulării unei declarații unilaterale.
2. Orice mențiune a unei cauze în prezentul Regulament va fi înțeleasă ca o cauză
aflată pe rolul Curții și comunicată Guvernului Republicii Moldova (în continuare Guvern).
II. Procedura de soluționare pe cale
amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții
Secțiunea 1. Inițierea și etapele
3. Procedura de soluționare pe cale amiabilă a unei cauze aflate pe rolul Curții
este confidențială și poate fi inițiată doar după recepționarea de către Guvern a
notificării oficiale expediate de către Curte.
4. Notificarea oficială se expediază Guvernului prin intermediul Agentului
guvernamental, care din oficiu sau la solicitarea reclamantului inițiază negocierile
privind încheierea acordului de soluționare amiabilă a cauzei (în continuare - acord).
5. Clauzele acordului se negociază între Agentul Guvernamental și reclamantul
cauzei aflate pe rolul Curții, după caz, reprezentantul acestuia (în continuare - părți).
La întocmirea acordului Agentul guvernamental este în drept să consulte Curtea
referitor la condițiile acestuia.
6. În procesul negocierilor privind clauzele acordului, Agentul guvernamental
este asistat de către subdiviziunea specializată din cadrul Ministerului Justiției.
7. În vederea desfășurării negocierilor, Agentul Guvernamental:
1) stabilește data, ora și locul ședințelor privind negocierea clauzelor acordului;
2) propune includerea clauzelor în acord în funcție de circumstanțele fiecărei
cauze în parte;

3) stabilește modul de comunicare cu reclamantul, după caz, reprezentantul
acestuia în scopul identificării necesității de modificare ulterioară a acordului.
8. În vederea desfășurării negocierilor, subdiviziunea specializată din cadrul
Ministerului Justiției;
1) informează reclamantul cauzei aflate pe rolul Curții, după caz,
reprezentantul acestuia, cu privire la data, ora și locul desfășurării ședințelor privind
negocierea clauzelor acordului;
2) întocmește proces-verbal al ședințelor privind negocierea clauzelor
acordului;
3) întocmește proiectul acordului și alte acte necesare în contextul procedurii
de soluționare amiabilă.
9. După negocierea clauzelor acordului, în cazul în care părțile au convenit
asupra acestora, se întocmește proiectul acordului.
10. Agentul guvernamental expediază proiectul acordului, împreună cu cererea
Curții cu privire la acceptarea soluționării pe cale amiabilă a cauzei, Ministerului
Finanțelor și altor autorități implicate în examinarea la nivel național a cauzei,
solicitând în același timp prezentarea avizelor acestora cu indicarea unui termenlimită în acest sens.
11. Nerecepționarea avizului solicitat în termen de 3 zile lucrătoare de la
expirarea termenului indicat de către Agentul guvernamental va fi interpretată ca
lipsă de obiecții și o susținere tacită a proiectului de acord.
12. Avizele Ministerului Finanțelor și altor autorități implicate în examinarea la
nivel național a cauzei poartă un caracter consultativ.
13. Concomitent cu procedura de soluționare pe cale amiabilă poate fi demarată
procedura contencioasă prevăzută la art. 10 din Legea nr. 151/2015 cu privire la
Agentul guvernamental, prevederile căreia se aplică în modul corespunzător.
14. Părțile pot reformula clauzele acordului pînă la adoptarea unei hotărîri sau
decizii de către Curte în respectiva cauză, în egală măsură, prin coordonare prealabilă
cu autoritățile menționate la punctul 10 din prezentul Regulament.
Secțiunea 2. Aprobarea proiectului Acordului de către Guvern
15. Proiectul acordului negociat de către părți și coordonat cu autoritățile implicate
în examinarea la nivel național a cauzei se expediază de către Agentul
Guvernamental Guvernului spre aprobare. La proiectul acordului se anexează:

1)
2)
3)
4)
5)

nota informativă cu referire la circumstanțele cauzei;
scrisoarea de comunicare a cererii respective din partea Curții;
avizele autorităților menționate la punctul 10, dacă acestea au fost prezentate;
procesele-verbale ale ședințelor privind negocierea clauzelor acordului;
alte acte relevante.

16. În cazul în care Guvernul aprobă proiectul acordului, Agentul guvernamental
informează reclamantul cu privire la acest fapt și încheie acordul în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
17. Acordul încheiat se expediază Curții.
III. Procedura cu privire la formularea declarației unilaterale
Secțiunea 1. Formularea declarației unilaterale și etapele
18. Dacă procedura de soluționare pe cale amiabilă a unei cauzei aflate pe rolul
Curții nu poate fi inițiată sau dacă reclamantul refuză inițierea acesteia, Agentul
guvernamental poate formula o declarație unilaterală, prin care recunoaște expres
încălcarea prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale.
19. La întocmirea declarației unilaterale Agentul guvernamental este în drept să
consulte Curtea referitor la conținutul și condițiile acesteia.
20. Declarația unilaterală va conține angajamentele asumate de către Guvern cu
privire la întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru remedierea încălcării
recunoscute de către Guvern.
21. În cazul în care, după acceptarea și inițierea procedurii soluționării pe cale
amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții, reclamantul renunță la această procedură,
Agentul guvernamental poate formula, din oficiu, o declarație unilaterală fără a fi
necesară solicitarea repetată a avizelor autorităților menționate la punctul 10, dacă
acestea au fost solicitate în cadrul procedurii de soluționare pe cale amiabilă a cauzei.
22. Procedura de avizare a declarației unilaterale este similară procedurii de
avizare a acordului în procesul de soluționare pe cale amiabilă a unei cauze aflate pe
rolul Curții prevăzută la pct. 10-12.
Secțiunea 2. Aprobarea proiectului declarației unilaterale de către Guvern
23. Proiectul declarației unilaterale se expediază de către Agentul guvernamental
Guvernului spre aprobare. La proiectul declarației unilaterale se anexează:
1) nota informativă cu referire la circumstanțele cauzei;
2) scrisoarea de comunicare a cererii respective din partea Curții;
3) avizele autorităților menționate la pct. 10, dacă acestea au fost prezentate;

4) procese-verbale de negociere cu privire la reglementarea amiabilă a cauzei,
după caz;
5) alte acte relevante.
24. În cazul în care Guvernul aprobă proiectul declarației unilaterale, Agentul
guvernamental expediază Curții declarația unilaterală.
25. Agentul guvernamental, prin coordonare prealabilă cu autoritățile menționate
la pct. 10, poate retrage sau reformula prevederile declarației unilaterale pînă la
adoptarea unei hotărâri sau decizii de către Curte în respectiva cauză.
IV. Autoritățile responsabile de executarea deciziilor Curții
adoptate în baza unui acord sau a unei declarații unilaterale
26. Guvernul, în comun cu autoritățile publice centrale, după caz, locale, relevante,
întreprinde măsuri cu caracter individual și general în scopul executării deciziilor
Curții și al neadmiterii pe viitor a unor încălcări similare.
27. Monitorizarea executării deciziilor Curții se efectuează de către Agentul
guvernamental, cu suportul subdiviziunii specializate din cadrul Ministerului Justiției.
V. Procedura de executare a deciziilor Curții
adoptate în baza unui acord sau declarații unilaterale
28. În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a deciziilor Curții, adoptate în
baza unui acord sau a unei declarației unilaterale, Agentul Guvernamental informează
Guvernul, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și
alte autorități relevante, în special cele menționate la pct. 10 cu privire la încălcările
constatate de Curte și problemele ce vizează executarea acestora și despre necesitatea
aplicării și modul de executare a măsurilor cu caracter individual.

29. Procedura de executare este inițiată de către Agentul guvernamental la data
intrării în vigoare a deciziei Curții și include următoarele etape principale:
1) traducerea deciziilor Curții, adoptate în baza unui acord de soluționare amiabilă
sau a unei declarației unilaterale, plasarea acestora în Registrul de stat al hotărîrilor și
al deciziilor Curții;
2) informarea tuturor autorităților implicate în examinarea la nivel național a
cauzei, precum și a Guvernului, despre adoptarea deciziei de către Curte, inclusiv
prin anexarea traducerii acesteia în română.
30. Pentru executarea deciziei Curții adoptate în baza unui acord sau a unei
declarații unilaterale, autoritățile vizate trebuie să întreprindă următoarele măsuri:
1) înaintarea propunerilor privind modificarea cadrului normativ în domeniile de
competență, după caz, elaborarea de acte normative, documente de politici;

2) desfășurarea cursurilor de instruire în domeniul Convenției pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a jurisprudenței Curții pentru
judecători, procurori, precum și pentru alte persoane, a căror activitate profesională
este nemijlocit legată de adoptarea de către Curte a deciziei în baza unui acord sau a
unei declarației unilaterale;
3) întreprinderea măsurilor necesare în privința persoanelor care se fac vinovate
de încălcările care au determinat Curtea să adopte o decizie în baza unui acord sau a
unei declarații unilaterale;
4) informarea Agentului guvernamental, în termen de 1 lună, despre acțiunile
întreprinse sau planificate.
31. Agentul guvernamental informează, periodic, Guvernul despre măsurile
întreprinse de către autorități în vederea înlăturării încălcărilor identificate în deciziile
Curții, adoptate în baza unui acord sau a unei declarației unilaterale, și prevenirea pe
viitor, a încălcărilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale.

