
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 şi aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare 

a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la crearea Comisiei pentru selectarea 

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

aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi 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 şi Integrării Europene de a se iniția procedura naţională de selectare a 

candidaților la postul de judecător la CtEDO. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Iniţierea procedurii de alegere a noului judecător al Curţii Europene a Drepturilor 

Omului din partea Republicii Moldova se impune urmare a scrisorii Secretarului 

General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Wojciech Sawicki, 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 10 mai 2021, o listă de trei candidați pentru postul de 

judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care urmează a fi examinată în 

cadrul sesiunii de vară Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din iunie 2021. 

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

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

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

(2009) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 

În scopul selectării candidaților pentru  postul de judecător la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului şi întru asigurarea respectării prevederilor Rezoluției nr. 1646 

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

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

organizare şi desfășurare a concursului de selectare a candidaților la postul de judecător 

la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, actele prezentate de candidați, condiţiile 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 şi Regulamentul privind 

modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător 

la CtEDO. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea 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. 

În procesul de elaborare a Regulamentului privind modul de organizare şi 

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 naţională de selectare a candidaților trebuie să se desfășoare într-o 

manieră corectă și transparentă, în conformitate cu prevederile Rezoluției APCE 1646 

(2009). 

- respectarea principiului parității de gen, conform Rezoluției 1366(2004), care 

prevede la paragrafele 3 și 4 obligativitatea includerii în lista candidaților a ambelor 

sexe, 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 pe marginea candidaților 

selectați la nivel naţional urmează a fi prezentate Panelului consultativ de experți 

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

va pronunța asupra corespunderii candidaților selectați criteriilor stipulate în Convenţia 

europeană a drepturilor omului și în Rezoluția CM/Res (2010)26. 

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

exigențelor Convenției, Panelul va informa autorităţile în mod confidenţial despre 

motivele respingerii 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 Convenţia Europeană 

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

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

Ținând cont de cele expuse mai sus, considerăm oportună inițierea procedurii de 

creare a Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului şi elaborarea Regulamentului privind modul de 

organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, necesare în vederea selectării la nivel național, 

conform rigorilor Consiliului Europei, a celor trei candidați ce vor fi propuși de către 

RM pentru funcția de judecător la CtEDO. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu va presupune cheltuieli suplimentare din bugetul 

național de stat.  

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 şi aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare a 

concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului nu va fi necesară modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

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

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

(compartimentul „Transparenţa decizională”, directoriul „Proiecte de acte normative 

remise spre examinare Guvernului”). 
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