
SINTEZA 
propunerilor și obiecțiilor la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire  

la delegarea juriștilor secunzi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
 
 

Organele care au 

înaintat propuneri 

sau obiecţii 

Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

Lipsă de obiecții și propuneri. 
 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

În limita competenţelor funcţionale, comunică lipsa de obiecţii şi 

propuneri de principiu pe marginea proiectului. 

În altă ordine de idei, MAEIE notează că Ministerul Justiţiei 

propune creşterea cuantumului pentru plata serviciilor juriştilor 

delegaţi la Grefa CEDO de la suma actuală de 2400 euro lunar 

(stabilită prin hotărârea Guvernului nr. 277 din 02.05.2012 şi 

confirmată prin hotărârea Guvernului nr. 053 din 27.05.2016) 

până la suma de 3900 euro lunar. 

Ministerul Justiţiei argumentează suma propusă prin faptul că 

aceasta corespunde nivelului de salarizare B4 conform sumarului 

administrativ nr. ADMIN/RH (2014) 15E . al Direcţiei resurse 

umane a Secretariatului general al Consiliului Europei. 

MAEIE precizează că sumarul administrativ menţionat mai sus se 

referă la grila de salarizare aplicată de către Consiliul Europei faţă 

de membrii personalului remuneraţi de către Consiliul Europei. 

Regulile respective nu vizează personalul delegat şi remunerat de 

către guvernele statelor membre ale Consiliului Europei şi nu 

obligă aceste state la stabilirea unor remunerări similare pentru 

funcţionarii delegaţi. 

În acest context, MAEIE consideră necesară completarea notei 

informative care însoțește proiectul cu argumente suficiente 

privind cauzele care fac necesară creşterea substanțială a 

cuantumului lunar de salarizare a juriştilor delegaţi la Grefa 

CEDO). 

 

Se acceptă parțial 

Nota informativă aferentă proiectului de act normativ 

prezentat spre avizare, conține argumente suficiente 

privind cuantumul pentru plata serviciilor juriştilor 

delegaţi la Grefa CEDO, însoțit de calcule concrete 

privind resursele ce urmează a fi alocate de către stat 

pentru susținerea financiară a activității juriștilor 

secunzi.  

Nu poate fi reținut argumentul invocat de autorul 

opiniei că sumarul administrativ nr. ADMIN/RH (2014) 

15E se referă la grila de salarizare aplicată de către 

Consiliul Europei faţă de membrii personalului 

remuneraţi de către Consiliul Europei. Acest sumar 

reprezintă nivelul de salarizare corespunzător 

categoriilor de salarizare a personalului încadrat în toate 

structurile Consiliului Europei, fără a se indica sursa de 

finanțare. În altă ordine de idei, sumarul reprezintă un 

minim standart stabilit de Consiliul Europei la stabilirea 

gradului și cuantumului remunerării personalului, 

inclusiv detașat. 

Relevant este și pct. 2 din Rezoluţia Comitetului de 

Miniștri CM/Res (2012)2 ce stabilește reguli pentru 

secunzii la Consiliul Europei, care prevede expres că 

„funcționarii detașați rămân în câmpul muncii și sunt 

plătiți de statul membru din care aceștia sunt detașați pe 

parcursul perioadei de detașare și nu primesc salariu de 

la Consiliul Europei”. 



Ministerul Finanțelor 

 
Potrivit proiectului de act normativ, se propune ca suma 

necesară pentru plata serviciilor juriştilor secunzi delegaţi la Grefa 

CEDO, plata pentru asigurarea medicală şi asigurarea cu locuinţă 

de serviciu să fie acoperite din fondul de rezervă al Guvernului, 

neţinînd cont de criteriile de alocare a mijloacelor financiare 

stipulate în pct.5 din Regulamentul privind gestionarea fondurilor 

de urgenţă ale Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.862 din 18 decembrie 2015. 

Prin urmare, menţionăm că în cazul extinderii termenului de 

delegare a juriştilor secunzi delegaţi pe un alt termen, cheltuielile 

ce ţin de delegarea acestora urmează a fi planificate în bugetul 

Ministerului Justiţiei. 

Luînd în consideraţie constrîngerile bugetare existente, 

Ministerul Finanţelor propune stabilirea cuantumului lunar pentru 

remunerarea muncii juriştilor, plata pentru asigurarea medicală şi 

asigurarea cu locuinţă de serviciu, ţinînd cont de cheltuielile 

instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste 

hotare. 

Avînd în vedere cele expuse, se propune cuantumul lunar 

pentru plata serviciilor juriştilor delegaţi la Grefa CEDO în 

mărime de 2800 Euro, corespunzător mărimii indemnizaţiei de 

funcţie lunară a Ambasadorului Republicii Moldova în Republica 

Franceză (2000 Euro), potrivit anexei nr.8 la Hotărîrea 

Guvernului nr.182 din 16 martie 2010, precum şi ţinînd cont şi de 

contribuţiile de asigurări sociale, primele de asigurare obligatorie 

de asistenţă medicală şi impozitul de venit. 

Totodată, contribuţiile de asigurări sociale şi medicale pe 

care le suportă angajatorul potrivit legislaţiei vor constitui suma 

de 770 mii Euro pentru un jurist secund. 

Mărimea plafonului lunar de chirie se propune în sumă de 

1100 Euro, potrivit anexei nr.l la Hotărîrea Guvernului nr.987 din 

11 august 2003 despre aprobarea Regulamentului privind 

activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului 

Se acceptă parțial 

În condițiile în care Legea bugetului de stat pentru 

anul 2018 a fost adoptată la 23 noiembrie 2017 (nr. 289), 

propunerile de alocare a resurselor financiare pentru 

achitarea serviciilor juriștilor secunzi la CEDO din legea 

bugetară este întîrziată. Întîrzierea se datorează 

procedurii îndelungate de selecție a candidaților pentru 

funcția de jurist secund la CEDO. Însă, pentru situația 

eventualei prelungiri a delegării se va asigura 

respectarea procedurii de planificare a cheltuielilor 

bugetare în conformitate cu Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014. 

 

Nu se acceptă 

Nu este coerentă abordarea autorului avizului 

privind asimilarea cu personalul corpului diplomatic or, 

criteriile aplicate sunt diferite. 

Deși se optează pentru o echivalare în partea 

remunerării, nu sunt respectate aceleași criterii la 

stabilirea plafoanelor pentru chiria lunară a locuinței de 

serviciu și asigurarea medicală. 

Totodată, membrii titulari ai misiunii diplomatice pe 

lîngă indemnizația de funcție neimpozabilă (în valută 

străină) beneficiază și de salariul tarifar lunar (cu toate 

adaosurile și sporurile la salariu conform legislației 

muncii în monedă națională). A se vedea pct. 19-25 din 

Regulamentul privind activitatea administrativ-

financiară a instituțiilor serviciului diplomatic al RM 

peste hotare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 987 din 

11 august 2003. 

Potrivit aceluiași Regulament, membrilor titulari ai 

misiunii diplomatice li se rambursează cheltuielile de 

procurare a vestimentației protocolare, se acordă 

indemnizații în valută străină și pentru întreținerea 

membrilor familiilor lor, care domiciliază cu ei în 

perioada aflării în misiune, se asigură cu mobilă, 

echipament şi obiecte de inventar, se acoperă cheltuielile 

pentru asigurarea autotransportului de serviciu (pct. 28, 



diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, oraşul Strasbourg 

fiind atribuit la categoria III. 

Respectiv, suma de asigurare medicală pe teritoriul 

Republicii Franceze pentru o persoană va fi stabilită în mărime de 

200 Euro. 

Astfel, în scopul achitării plăţilor pentru serviciile juriştilor 

secunzi, plata pentru asigurarea medicală şi asigurarea cu locuinţă 

de serviciu, la pct.8 din proiectul Hotărîrii sintagma "sumei de 

247410 euro" se va substitui cu sintagma " sumei de 175320 Euro, 

cu restabilirea la o eventuală rectificare a legii bugetului de stat pe 

anul 2018". 

În acest context, cuantumurile lunare în Euro din anexă la 

proiect se vor modifica, indicînd următoarele sume "2800", "200", 

"1100". 

Proiectul urmează a fi revizuit şi definitivat prin prisma 

propunerilor Ministerului Finanţelor. 

 

35, 47, 81), facilități de care nu beneficiază persoanele 

care urmează a fi delegate la CEDO.  

Plata sumei de asigurare medicală pe teritoriul 

Republicii Franceze nu poate fi menținută la același 

nivel cu cel din anul 2012, avînd în vedere creșterea 

procentuală anuală a cuantumului asigurării medicale. 

La stabilirea cuantumului plăților s-au luat în 

considerare indicii preţului de consum, indicii nivelului 

de trai, minimumul de existenţă şi indicii costului vieţii, 

calculaţi de instituţiile de specialitate pentru 

remunerarea lucrătorilor internaţionali.     

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 
Potrivit prevederilor pct.8 al proiectului hotărârii de Guvern, 

Ministerul Finanţelor urmează să aloce Ministerului Justiţiei 

echivalentul în lei al sumei de 247 410 euro, din fondul de rezervă 

al Guvernului, în scopul acoperirii cheltuielilor estimate pentru 

serviciile juriştilor secunzi delegaţi la Grefa Curţii Europene a 

Drepturilor Omului (CEDO). 

În acest sens, atragem atenţia că conform pct.5 al 

Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale 

Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.862 din 18 

decembrie 2015, precum şi în temeiul art.36, alin.(l), lit. a) al Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 

25.07.2014 „fondul de rezervă al Guvernului este utilizat pentru 

finanţarea cheltuielilor urgente care survin pe parcursul anului 

bugetar şi care nu au fost posibil de anticipat şi, respectiv, de 

prevăzut în bugetul aprobat”. 

Consecutiv, nota informativă reflectă faptul că la 2 februarie 

2017, Guvernul Republicii Moldova a fost informat despre 

expirarea ulterioară a perioadei de detaşare a juriştilor secunzi la 

Nu se acceptă 

În conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind 

gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 18 

decembrie 2015, „Fondul de rezervă este destinat pentru 

finanţarea cheltuielilor bugetare care întrunesc 

concomitent următoarele criterii de eligibilitate: 

a) comportă caracter de urgenţă; 

b) survin pe parcursul anului şi nu au putut fi 

cunoscute pentru a fi prevăzute în bugetul aprobat; 

c) nu există rezerve în bugetele aprobate pentru 

autorităţile publice.”. 

a) Urgența este generată de faptul că prin demersul 

nr. ECHR-RL/mw [5922849] din 22 noiembrie 2017, 

Grefierul-șef al CEDO a solicitat întreprinderea tuturor 

procedurilor necesare încît cei trei juriști delegați să-și 

înceapă activitatea din 8 ianuarie 2018. 

b) Legea bugetului de stat pentru anul 2018 a fost 

adoptată la 23 noiembrie 2017 (nr. 289), iar rezultatele 



CEDO, iar termenul contractelor celor doi jurişti a expirat la 30 

iunie şi respectiv, 8 iulie 2017. Drept urmare, constatăm că 

Agentul guvernamental a luat cunoştinţă despre situaţia în cauză. 

În contextul dat, remarcăm că înaintarea propunerilor de 

alocare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă al 

Guvernului, întru asigurarea achitării plăţilor pentru serviciile 

juriştilor, nu întrunesc criteriile de eligibilitate stabilite prin art.36, 

alin.(l), lit. a) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014. Astfel, considerăm 

judicios, înaintarea propunerilor de rectificare a Legii bugetului 

de stat pentru anul 2018. 

  

concursului au fost aduse la cunoștința Reprezentantului 

Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul 

Europei și, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe și 

Integrării Europene la 22 noiembrie 2017, prin 

demersul Grefierului-șef al CEDO menționat mai sus. 

Procesul de selectare a persoanelor, care urmează a 

fi delegate la Grefa CEDO a fost unul amplu. Doar etapa 

națională, la solicitarea Grefei CEDO a avut două 

runde de concurs pentru selectarea persoanelor care ar 

satisface condiţiile şi criteriile de înaltă calificare pentru 

a fi nominalizate în calitate de jurişti secunzi (mai-iulie 

și august-octombrie). Urmat de etapa finală organizată 

de CEDO, ce a constat din testul scris și interviul prin 

videoconferință, care s-a desfășurat în perioada 10 și 14 

noiembrie 2017. 

Respectiv, cheltuielile aferente delegării juriștilor 

secunzi în lipsa unei decizii a CEDO, precum și 

cunoașterii numărului finaliștilor acceptați de Curte, nu 

au putut fi prevăzute în bugetul aprobat.  

c) Din considerentul că la etapa elaborării 

proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nu 

exista o perspectivă clară privind delegarea juriștilor 

secunzi, numărul acestora, dar și data începerii activității 

la CEDO, în buget nu au fost planificare resurse 

financiare în acest scop.  

 În contextul celor enunțate, cheltuielile bugetare 

necesare pentru implementarea proiectului hotărîrii 

Guvernului întrunesc criteriile de eligibilitate enumerate 

în Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 18 decembrie 2015 

pentru a fi acoperite din fondul de rezervă al Guvernului. 

 

 

 

 

Ministru                             Alexandru TĂNASE 
 


