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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a hotărîrilor și deciziilor 

Curții Europene a Drepturilor Omului 

(în baza raportului de expertizei Centrului Național Anticorupție) 

 

N

r. 

Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

 Centrul 

Național 

Anticorupție 

1. Pct.20 din proiectul regulamentului: „Dacă beneficiarul 

desemnat de către Curte nu poate fi găsit sau contactat, sumele 

se plasează într-un cont bancar special deschis pe numele 

beneficiarului, fie se pun temporar la dispoziţia unei autorităţi 

sau unei persoane autorizate pentru a efectua plata în cazul în 

care beneficiarul o cere.” 
      Autorul operează cu sintagma „persoană autorizată", însă nu 

defineşte sau exemplifică care ar fi aceasta. În consecinţă, în cazurile 

în care beneficiarul desemnat nu poate fi găsit, sumele vor putea fi 

puse la dispoziţia unei persoane terţe, fără a condiţiona în niciun fel 

dreptul de a pretinde la suma respectivă. Este indicată specificarea 

persoanelor autorizate pentru a evita dobîndirea frauduloasă a sumei 

beneficiarului care nu poate fi contactat. 

Recomandarea: Definirea „persoanei autorizate" sau 

stipularea unor criterii  cumulativ într unite pentru a 

putea dispune de suma desemnată de Curte de către o 

altă persoană decît beneficiarul.  

 

1.Se acceptă 
    Sintagma „fie se pun temporar 

la dispoziţia unei autorităţi sau 

unei persoane autorizate pentru a 

efectua plata în cazul în care 

beneficiarul o cere” a fost exclusă 

cu scopul evitării caracterului 

permisiv al normei și simplificării 

procedurii de executare a hotărîrii  

și deciziilor Curții .   

 

2. Pct.20 din proiectul regulamentului: „în cazul în care Curtea 

dispune achitarea sumei personal minorului, aceasta poate fi ridicată 

de către reprezentantul legal, care va gestiona suma în favoarea 

nemijlocită a minorului, sub supravegherea corespunzătoare a 

autorităţilor responsabile de executarea hotărîrii sau deciziei Curţii în 

cauza respectivă". 

Autorul prevede că reprezentantul legal va gestiona sumele băneşti 

ale minorului, însă nu sunt descrise metodele de supraveghere a 

gestiunii sumelor în favoarea minorului, precum şi nu sunt stabilite 

anumite măsuri ce ar putea fi întreprinse în situaţiile în care s-ar 

depista că reprezentantul legal gestionează suma în alte scopuri decît 

cele care ar fi în favoarea minorului. Prin urmare, există riscul ca 

reprezentantul legal al minorului să dispună de resursele financiare în 

favoarea sa, contrar voinţei sau necesităţilor minorului. Totodată, 

2.Se acceptă parțial 

Norma în cauză a fost revăzută și 

exclusă obligația Agentului 

Guvernamental de a supraveghea 

sumele bănești gestionate de 

reprezentantul legal al minorului. Or, 

supravegherea și investigarea 

cazurilor în care reprezentantul legal 

al minorului dispune de resursele 

financiare în favoarea sa, contrar 

voinţei sau necesităţilor minorului ține 

de competența altor instituții abilitate 

cu  atribuții în domeniul protecției 

drepturilor copilului. 
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atenţionăm că mecanismul de supraveghere este prevăzut în mod 

ambiguu („supravegherea corespunzătoare a autorităţilor responsabile 

de executarea hotărîrii sau deciziei Curţii"), nefiind stipulate anumite 

acţiuni care autoritatea responsabilă de executarea hotărîrii (Agentul 

guvernamental) le-ar întreprinde în cazurile de depistare a utilizării 

sumelor în defavoarea minorului. 

Recomandarea: Identificarea unor mecanisme funcţionale de 

verificare a modului de gestiune a sumei minorului şi 

stipularea unor măsuri ce urmează a fi întreprinse de 

Agentul guvernamental în eventualitatea depistării gestiunii 

contrar intereselor minorului. 

 

 

  3. Pct.20 din proiectul regulamentului: „Dacă beneficiarul 

desemnat de către Curte nu poate fi găsit sau contactat, sumele se 

plasează într-un cont bancar special deschis pe numele beneficiarului, 

fie se pun temporar la dispoziţia unei autorităţi sau unei persoane 

autorizate pentru a efectua plata în cazul în care beneficiarul o cere". 

       Semnalăm că nu sunt delimitate cazurile în care sumele urmează 

a fi plasate într-un cont bancar special deschis pe numele 

beneficiarului şi cazurile în care sumele se vor pune temporar la 

dispoziţia unei autorităţi sau unei persoane autorizate. La fel, autorul 

nu a stipulat expres un termen în care beneficiarul va putea ridica 

suma respectivă (în situaţiile în care beneficiarul nu poate fi găsit), 

precum şi nu a fost statuat succesorul sumei, dacă beneficiarul nu este 

de găsit pe o perioadă mai îndelungată. Pentru a facilita procedura de 

executare a hotârîrilor şi deciziilor Curţii, recomandăm înlăturarea 

aspectelor sus-menţionate. 

Recomandarea: Delimitarea cazurilor în care sumele 

urmează a fi plasate într-un cont bancar special deschis pe 

numele beneficiarului şi cele în care sumele se vor pune 

temporar la dispoziţia unei autorităţi sau unei persoane 

autorizate. Indicarea unui termen în care beneficiarul va 

putea ridica suma plasată în contul bancar special deschis pe 

numele său şi completarea normei cu prevederi referitoare la 

succesiune. 

 

3.Se acceptă 

   A fost exclusă posibilitatea de 

plasare a sumele temporar la 

dispoziţia unei autorităţi sau unei 

persoane autorizate în scopul 

simplificării procedurii de 

executare a hotărîrilor și deciziilor 

CEDO. 

    De asemenea a fost stabilit un 

termen în interiorul căruia 

beneficiarul va putea ridica sumele 

bănești. Concomitent, 

Regulamentul a fost completat cu 

prevederi referitoare la succesorul 

sumelor bănești care nu au fost 

ridicate de către beneficiar în 

termen de trei ani. 

 

   4. Pct.27 din proiectul regulamentului: „Suma stabilită de Curte se 

converteşte în lei moldoveneşti, conform ratei de schimb la data 

efectuării efective a transferului". 

4. Se acceptă 
Textul a fost redactat. 
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Considerăm oportună completarea normei cu specificarea faptului că 

rata de schimb este stabilită de Banca Naţională a Moldovei. 

Recomandarea: Completarea normei după sintagma 

„conform ratei de schimb" cu sintagma „a Băncii Naţionale 

a Moldovei".  

 

 

5. Pct.28 din proiectul regulamentului: „În cazul în care plata nu 

se efectuează în Republica Moldova ci într-un alt stat unde îşi are 

reşedinţa solicitantul, în scopul evitării unor eventuale divergenţe ce 

vizează cursul valutar, este necesară încheierea unui acord între părţi 

(autoritatea responsabilă de efectuarea plăţii şi beneficiarul Plăţii)". 

Pentru a detalia conţinutul acordului încheiat, recomandăm autorului 

stipularea unor clauze care vor fi incluse în acord (statul, cursul 

valutar/valuta). 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: 

„în cazul în care plata nu se efectuează în Republica 

Moldova ci într-un alt stat unde îşi are reşedinţa solicitantul, 

în scopul evitării unor eventuale divergenţe ce vizează cursul 

valutar, este necesară încheierea unui acord între părţi, care 

va stipula autoritatea responsabilă de efectuarea plăţii, 

beneficiarul plăţii, statul şi valuta în care se va efectua 

plata". 

 

5.Se acceptă parțial 

Textul a fost revăzut și formulat într-o 

redație nouă. 

  6. Pct.46 subpct.1 din proiectul regulamentului: ,,Planul sau 

raportul de acţiuni cuprinde următoarele secţiuni: descrierea cauzei 

sau grupului de cauze în cauză". 

Pentru a asigura un stilism normativ al normei, recomandăm evitarea 

repetiţiilor fonetice. 

Recomandarea: Substituirea sintagmei „în cauză" cu 

sintagma „în speţă" sau cu cuvîntul „date/respective". 

 

6. Se acceptă 
Textul a fost redactat. 

 

 

 

 

Ministru                                                                                                                   Vladimir CEBOTARI 


