
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la ținerea registrului de stat al hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a 

Drepturilor Omului în cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova. 

 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea 

proiectului. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului, scopul și obiectivele 

urmărite. 

Ministerul Justiției a elaborat și promovează proiectul Ordinului Ministrului justiției 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ținerea registrului de stat al hotărîrilor și 

deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauze îndreptate împotriva Republicii 

Moldova.  

La data de 30 iulie 2015 a fost adoptată Legea nr. 151 cu privire la Agentul 

guvernamental. 

Art. 20 alin. (1) din Legea precitată prevede, că „Agentul guvernamental asigură 

ținerea registrului de stat al hotărîrilor și deciziilor Curții Europene în cauze îndreptate 

împotriva Republicii Moldova. Modalitatea de ţinere a acestui registru este stabilită în 

regulamentul aprobat prin ordinul ministrului justiţiei.”. 

Respectiv se instituie un nou Registru – Registrul de stat al hotărîrilor și deciziilor 

Curții Europene în cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova. 

Finalităţile urmărite prin promovarea acestui proiect sunt: 

 - instituirea registrului de stat al hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a 

Drepturilor Omului în cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova; 

 - elaborarea cadrului normativ necesar funcţionării acestui registru; 

 - asigurarea suportului financiar necesar pentru crearea, dezvoltarea şi funcţionarea 

Registrului de stat al hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în 

cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova. 

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în 

vigoare, argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi 

Prin proiectul Ordinului Ministrului justiției se aprobă proiectul Regulamentului cu 

privire la ținerea Registrului de stat al hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a 

Drepturilor Omului în cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova (în continuare - 

Registru). 

Proiectul Regulamentului reglementează următoarele aspecte: 

1) Obiectul de reglementare a Regulamentului; 

2) Statutul Registrului de bază de date publică cu privire la hotărîrile și deciziile 

CEDO adoptate în cauzele contra Moldovei; 

3) Subiecții raporturilor juridice de ținere a Registrului: Statul, Ministerul Justiției, 

Centrul de Informații Juridice, Direcția generală Agent Guvernamental,  Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului în calitate de furnizor al informațiilor și orice persoană 

fizică sau juridică în calitate de destinatar al informațiilor din Registru; 

4) Obiectele care se înregistrează în Registru (hotărîrile și deciziile Curții Europene a 

Drepturilor Omului în cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova) și datele aferente 

acestor obiecte; 

5) Modalitatea de acces la datele din Registru: acestea vor putea fi accesate pe pagina 

web agent.gov.md; 

6) Modalitatea de ținere a Registrului; 

7) Procedura de înregistrare în Registru a hotărîrilor și deciziilor CEDO; 

8) Măsurile de asigurare a securității și a integrității informației din Registru; 



9) Instituțiile abilitate cu atribuții de control a modului de ținere a Registrului: 

controlul intern va fi realizat de către Ministerul Justiției, iar controlul extern va fi 

efectuat de către autoritatea administrației publice abilitată prin lege să realizeze un atare 

control. 

Soluția tehnică adoptată pentru funcționarea Registrului rezidă în crearea unui 

compartiment distinct pe pagina web agent.gov.md, care să includă jurisprudența CEDO 

în cauzele contra Moldovei, grupată în categoriile „Hotărîri” și „Decizii” și în funcție de 

anii adoptării acestor acte ale Curții, cuprinzînd hotărîrile și deciziile CEDO expuse în 

ordine cronologică. 

Fundamentarea economico-financiară 

Asigurarea creării și funcţionării Registrului se efectuează din contul şi în limitele 

mijloacelor alocate Ministerul Justiției din bugetul de stat pentru anul respectiv.  

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative care trebuie elaborate sau modificate 

Proiectul nu implică modificarea sau 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 a fost plasat pe pagina web a Ministerului 

Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte 

normative remise spre coordonare”). 

 

 

Viceministru     Nicolae EȘANU 


