
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare  

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare este 

elaborat în scopul remunerării celor trei juriști secunzi delegați la Grefa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului pentru semestrul II al anului 2014.  

La 2 mai 2012 Guvernul Republicii Moldova a adoptat  Hotărîrea nr. 277 cu 
privire la delegarea juriştilor secunzi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

prin care care au fost delegați trei jurişti pentru participare la lucrările Grefei Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, pentru un termen iniţial de un an, cu o eventuală 

oportunitate de prelungire pentru un nou termen.  

În acest context, pentru fiecare secund în parte a fost încheiat un Memorandum de 

înțelegere privind termenii şi condiţiile de secundare, în conformitate cu Rezoluţia 
Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei nr. 2003(5), adoptată la 22 
octombrie 2003. Ambele texte stabilesc că termenul maxim de prelungire a 

mandatului unui jurist secund nu poate depăși trei ani. Delegarea se face prin 
încheierea unui Memorandum, iar prelungirea termenului de delegare se operează 

prin anexele la acest Memorandum. Termenul de delegare a secunzilor a fost 
prelungit pentru prima dată în iunie 2013.  

La capitolul cheltuielilor necesare pentru delegarea juriştilor secunzi la Curte, 
normele Hotărîrii Guvernului nr. 277 din 2 mai 2012 (punctul 5) indică expres care 

sunt plăţile pe care Guvernul şi le asumă şi anume: remunerarea activităţii 
desfăşurate de către secunzi la Curte, plata pentru asigurarea medicală pe teritoriul 

Republicii Franceze şi plata pentru asigurarea cu locuinţă de serviciu a juristului 
secund. 

Punctul 7 al hotărîrii stabilește că, începînd cu anul 2013, sumele necesare se vor 
prevedea în bugetul Ministerului Justiției și crează un cadru juridic suficient în 
cazul prelungirii mandatului juriștilor secunzi pentru următorii ani.  

Cu toate acestea, scrisoarea dlui Erik Fribergh, Grefier-şef al Curții Europene a 
Drepturilor Omului, prin care a fost transmisă solicitarea Curții și au fost invitate 

autoritățile Republicii Moldova să considere o eventuală prelungire a delegării 
juriștilor secunzi pentru un al treilea termen (final) a parvenit în adresa 

Ministerului Justiției abia la finele lunii ianuarie 2014, ceea ce a făcut imposibilă 
planificarea unor sume pentru un eventual nou termen (1 iulie 2014 – 30 iunie 

2015). 

Prin urmare, avînd în vedere că juriştii secunzi urmează să-şi înceapă activitatea 

pentru ultimul termen de delegare din luna iulie curent, pentru acoperirea 
cheltuielilor menţionate în anul 2014, este necesar să se aloce Ministerului Justiţiei, 



din fondul de rezervă al Guvernului, echivalentul în lei moldoveneşti a 66,6 mii 
euro (3700 euro x 3 persoane x 6 luni ), iar suma necesară pentru anul 2015 în 

mărime de 66,6 mii euro (3700 euro x 3 persoane x 6 luni) urmează să fie 
prevăzută în bugetul Ministerului Justiţiei pentru anul 2015.  

În concluzie, precizăm că o eventuală prelungire a termenului de delegare va fi 

apreciată pozitiv de Curtea Europeană și 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.  

Proiectul a fost coordonat cu Ministerul Finațelor, care a prezentat aviz pozitiv.  
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