NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la prelungirea mandatului
juriştilor secunzi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
La data de 2 mai 2012, Guvernul al RM a hotărît (Hotărîrea nr.277) delegarea
juriştilor secunzi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare
CEDO) în vederea facilitarii examinării preliminare a cererilor adresate CEDO
împotriva Republicii Moldova, precum şi în scopul reducerii numărului acestora,
în special al celor inadmisibile.
Pentru a asigura continuitatea acestui proces, a fost elaborat proiectul Hotărîrii
Guvernului cu privire la prelungirea mandatului juriștilor secunzi la CEDO.
O condiție inevitabila care a impus elaborarea prezentului proiect rămine a fi
numărul impunător de cereri adresate CEDO contra Republicii Moldova. Astfel,
conform datelor statistice ţara noastră se plasează printre statele cu cele mai multe
cereri raportate la numărul de locuitori.
Concomitent, la elaborarea proiectului au fost luate în considerare
recomandările dlui Roderick Liddell, reprezentantului CEDO privind delegarea
juriștilor secunzi.
De asemenea, cu ocazia deschiderii anului judiciar al CEDO, care a avut loc la
Strasbourg, au fost remarcate eforturile statelor în susţinerea activității Curţii prin
delegarea juriştilor secunzi, unde s-a menționat faptul că acest gest este considerat
ca o bună practică şi este salutabil preluarea acestuia şi de alte state membre ale
Consiliului Europei. Promovarea proiectului are drept scop crearea unui mecanism
util pentru activitatea Curţii la examinarea cauzelor îndreptate împotriva
Republicii Moldova.
Ministerul Justiţiei consideră oportun menţinerea raporturilor contractuale cu
juriştii secunzi care activează în prezent în cadrul Grefei CEDO, delegarea cărora
a fost extinsă pentru al 4-lea an al mandatului (dna Sorina Susanu- până la 30
iunie 2016 şi dl Oleg Rotari - până la 8 iulie 2016). Motivul primordial a acestui
raţionament constă în experienţa acumulată de cei doi jurişti secunzi în perioada în
care aceștea au activat la CEDO. De asemenea, este important de subliniat şi
faptul că activitatea lor a fost întotdeauna înalt apreciată, calităţile profesionale şi
personale fiind la nivelul solicitat de CEDO, motiv pentru care mandatele acestora
au fost prelungite anterior.
Astfel, prin promovarea prezentului proiect se propune:
- facilitarea examinarii cererilor adresate CEDO contra Republicii Moldova şi
reducerea numărul acestora;
- crearea unui cadru juridic suficient prin prelungirea mandatului juriștilor,
care va cuprinde toate aspectele referitoare la activitatea acestora.
Ținem să precizăm, că o eventuală reînnoire şi prelungire a termenului de
delegare va fi apreciată pozitiv de Curtea Europeană, va consolida imaginea

Guvernului Republicii Moldova atît în fața jurisdicției internaționale, cît și a
Consiliului Europei în general. Mai mult ca atît, Grefierul-şef al Curții Europene
și alți înalți oficiali au remarcat în repetate rînduri că datorită contribuției
semnificative a secunzilor, Curtea a examinat un număr impunător de cereri
împotriva Moldovei aflate pe rol mai mult de trei ani, fapt ce a rezultat în plasarea
Republicii Moldova în afara clasamentului celor 10 state cu cele mai multe cereri
pendinte la Curte și menținerea ulterioară pe această poziție.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prezentul proiect prevede prelungirea termenului mandatului juriștilor secunzi.
Termenele şi condiţiile de secundare a Grefei CEDO vor fi stabilite în
Addendumurile la Memorandumul de Înţelegere, care va fi semnat de către juriștii
secunzi și Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul
Europei.
Anexa la proiectul Hotărîrii Guvernului prevede lista nominală a juriștilor
secunzi delegați la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a căror raporturi de
muncă contractate urmează a fi prelungite prin implimentarea prezentului proiect.
Cuantumul lunar pentru remunerarea muncii juriştilor delegaţi la Grefa Curţii
Europene a Drepturilor Omului, plata pentru asigurare medicală şi asigurarea cu
locuinţă de serviciu sunt prevăzute expres în anexa nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr.
277 din 02.05.2012 cu privire la delegarea juriştilor secunzi la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect va necesita cheltuieli suplimentare de la
bugetul de stat în partea ce ține remunerarea muncii juriştilor, plata pentru
asigurare medicală şi asigurarea cu locuinţă de serviciu. Astfel, pentru fiecare
jurist secund în parte vor fi necesare alocarea lunară a următoarele summe: 2400
euro pentru remunerarea muncii prestate la Grefa Curţii Europene a Drepturilor de
către juristul secund; 200 euro pentru asigurarea medicală; 1100 euro pentru
asigurarea cu locuinţă de serviciu a juristului secund (plafonul de chirie lunară),
ceea ce în total lunar constituie summa de 3700 euro pentru un jurist secund.
Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare.
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și
completarea altor acte normative.
Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008
privind transparenţa în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe
pagina web a Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”,
compartimentul „Proiecte de acte normative remise spre coordonare”).
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