
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÂRE nr._____ 

din____________ 

 
cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaţilor 

la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

şi aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare 

a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului 

_______________________________________________________________ 
 

În scopul selectării candidaţilor pentru  postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

     

1. Se instituie Comisia pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului (în continuare - Comisia). 

2. Se aprobă: 

a) Componența nominală a Comisiei, conform anexei nr.1; 

b) Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea postului 

de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, conform anexei nr.2. 

 

3. Până la data de 01 septembrie 2020, Comisia va organiza selectarea candidaţilor şi va prezenta 

Guvernului trei candidaţi, pentru a fi propuşi la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului. 

4. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 276/2012 cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea 

candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi aprobarea 

Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea postului de 

judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr. 85-87, art. 306). 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei  

  



Anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr. ____/2020 

 

Componența nominală  

a Comisiei pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului 

Fadei NAGACEVSCHI, Ministrul justiției, președintele comisiei 

Cristina LESNIC, Vice prim-ministru, vicepreședintele comisiei 

Radu FOLTEA, Secretar de stat, Ministerul Justiției, secretarul comisiei 

Cristina BOTNARIUC, Secretar general adjunct, Președinție 

Vlad BĂTRÎNCEA, Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, deputat 

Ian FELDMAN, Președintele Consiliului pentru prevenirea nediscriminării și asigurării egalității 

Oleg ROTARI, Agent guvernamental 

Alexandr STOIANOGLO, Procuror General 

Vladimir TIMOFTI, Președinte interimar al Curții Supreme de Justiție 

Carolina CIUGUREANU, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, doctor în drept 

internațional public 

Angela MOTUZOC, Președintele Consiliului Superior al Procurorilor 

Gheorghe LEUCA, Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

Violeta COJOCARU, Prorector, Universitatea de Stat din Moldova, doctor habilitat în drept, 

profesor universitar 

Stanislav PAVLOVSCHI, ex-judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

Iulian GROZA, societatea civilă 

Ion GUȚU, doctor, conferențiar universitar, Șef al Departamentului lingvistică romanică și 

comunicare interculturală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova, profesor de 

limbă franceză 

Viorica LIFARI, doctor, conferențiar universitar, Șef al Departamentului lingvistică germanică și 

comunicare interculturală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova, profesor de 

limbă engleză 

  



Anexa nr.2 

la Hotărârea Guvernului nr. ____/2020 

 

REGULAMENT 

privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului național pentru desemnarea a trei 

candidați pentru alegerea judecătorului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea 

Republicii Moldova 

 

I. Dispoziţii generale 

  

1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfășurare a concursului național 

pentru desemnarea a trei candidați pentru a fi propuși Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 

pentru alegerea în funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare –

 CtEDO), actele prezentate de candidați și condiţiile de participare la concurs  

2. Scopul urmărit de prezentul regulament este asigurarea selectării candidaților în cel mai 

transparent şi echitabil mod, întru respectarea prevederilor Rezoluției nr. 1646 (2009) a 

Adunării  Parlamentare a Consiliului Europei, precum şi ţinând cont de Liniile directoare ale 

Comitetului de Miniștri adoptate la 29 martie 2012 și de Memorandumul Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei din 26 mai 2020. 

 

II. Modul de organizare a concursului 

 

 3. Selectarea candidaților la postul de judecător la CtEDO se efectuează în bază de concurs,  

organizat de Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la CtEDO (în continuare –

 Comisia) potrivit condiţiilor stabilite în prezentul regulament. 

 4. Informaţia despre concurs, cerinţele faţă de candidați, lista actelor necesare se publică în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în alte mijloace de informare în masă şi se plasează pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiţiei cu cel puţin 30 zile înainte de data desfășurării concursului. 

 5. Procedura de organizare şi desfășurare a concursului se bazează pe următoarele principii: 

a) competiția deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei 

persoane care îndeplinește condiţiile stabilite; 

b) alegerea după merit, prin selectarea, în baza rezultatelor obținute, a celor mai competente și 

notorii persoane; 

c) asigurarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților şi femeilor; 

d) asigurarea transparenței, prin punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informaţiilor 

referitoare la modul de organizare şi desfășurare a concursului; 

e) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectare 

obiective şi clar definite, astfel încât orice candidat să aibă șanse egale. 

 

III. Condiţiile pentru înscriere la concurs 

 

     6. La concurs pot participa persoanele care întrunesc condiţiile stabilite de Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare – CEDO), rezoluțiile şi 

recomandările corespunzătoare ale Adunării Parlamentare și ale Comitetului de Miniștri ai Consiliului 

Europei şi, după anunțarea concursului, au depus cerere de participare în termenul stabilit. 



7. Pentru postul de judecător la CtEDO pot candida persoanele care corespund următoarelor 

cerinţe: 

a) se bucură de cea mai înaltă reputație morală şi întrunesc condiţiile profesionale cerute pentru 

exercitarea unor înalte funcţii judiciare sau care sunt juriști ce au o competenţă recunoscută; 

b) posedă cunoştinţe în domeniul sistemului juridic naţional, în domeniul dreptului 

internațional public şi au o experienţa juridică ca practician în domeniul drepturilor omului; 

c) cunosc la nivel avansat una din limbile oficiale ale Consiliului Europei – engleza sau 

franceza şi, de asemenea, posedă cel puţin o cunoaștere pasivă a celeilalte limbi, astfel încât să poată 

contribui eficient la activitatea CtEDO; 

d) să fie în măsură de a exercita cel puțin jumate din mandatul lor eventual de 9 ani până la 

împlinirea vârstei de 70 de ani. 

 

8. Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină: 

a) cererea de înscriere la concurs; 

b) CV-ul (în limba română, franceză/engleză), potrivit modelului adoptat de Adunarea 

Parlamentară a Consiliului Europei în Rezoluția 1646 (2009); 

c) copia de pe actul de identitate; 

d) copia de pe diploma de studii superioare complete în drept sau echivalentul acesteia; 

e) copiile care confirmă experiența profesională; 

f) certificatul de cazier judiciar; 

g) certificatul medical de sănătate, inclusiv narcologic şi psihiatric; 

h) scrisoarea de motivare; 

i) declaraţia, pe propria răspundere, că nu vor exercita pe durata mandatului, în cazul în care 

sunt aleși, o activitate incompatibilă cu independența şi imparțialitatea sau disponibilitatea impusă de o 

activitate cu caracter permanent. 

 

 9. Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Ministerului 

Justiţiei, până la data stabilită de Comisie. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită 

nu se examinează. 

 

IV. Desfășurarea concursului 

 

    10. Concursul pentru suplinirea postului de judecător la CtEDO consta în: 

a) preselecția candidaților privind întrunirea condiţiilor stabilite de participare la concurs în 

baza dosarelor depuse; 

b) interviul susținut în fața Comisiei în vederea testării cunoașterii limbilor oficiale ale 

Consiliului Europei şi aspectelor privind exercitarea atribuţiilor funcționale în calitate de judecător la 

CtEDO. 

   

11. După examinarea şi evaluarea dosarelor depuse, în termen de cel mult 10 zile de la 

expirarea termenului de înscriere, Comisia întocmește lista candidaților care îndeplinesc condiţiile 

stabilite de participare la concurs şi afișează pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei lista finală 

a candidaților preselectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului. 

     

12. Anunțul referitor la data, locul şi ora desfășurării interviului se plasează pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfășurare. 

     

13. Se consideră selectați pentru a fi propuși la postul de judecător la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului candidații care corespund criteriilor de selectare şi au acumulat cel mai mare 

punctaj. 

 



14. Pe durata interviului, Comisia va acorda un timp rezonabil, dar echivalent, fiecărui candidat 

pentru a răspunde la întrebări. Întrebările adresate de Comisie vor urmări același grad de complexitate 

pentru fiecare candidat. Fiecare candidat va primi același număr de întrebări adresate 

contracandidaților săi. Pentru aprecierea răspunsului fiecăruia dintre candidați Comisia va aplica 

următoarele criterii de evaluare: 

a) experiența profesională pertinentă; 

b) competența lingvistică; 

c) motivarea; 

d) competența în dreptul internațional, cunoașterea sistemului și a mecanismelor Consiliului 

Europei; 

e) experiența în sistemul CtEDO; 

f) claritatea și precizia gândirii și a exprimării verbale; 

g)raționamentul/competențe juridice. 

 

     15. Hotărârea Comisiei privind aprobarea listei celor trei candidați la postul de judecător la 

CtEDO se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei. Lista candidaților se transmite în 

termen de 3 zile spre aprobare Guvernului. 

 

16. Candidații au dreptul să solicite şi să obțină de la Comisie informaţii cu privire la modul şi 

rezultatul evaluării candidaturii lui. 

 

17. După aprobare, Guvernul va transmite lista pentru consultare Panelului consultativ de 

experți al Consiliului Europei. Urmare opiniei Panelului, Guvernul va remite lista Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei pentru a se proceda la alegerea candidatului la postul de judecător 

al CtEDO. 

 

V. Comisia 

 

     18. Activitatea Comisiei este coordonată de președinte, iar în lipsa acestuia – de către 

vicepreședinte. 

    

19. Comisia are următoarele atribuții: 

a) informarea despre desfășurarea concursului; 

b) verificarea îndeplinirii de către candidați a condiţiilor stabilite de participare la concurs; 

c) aprobarea baremelor de notare; 

d) asigurarea desfășurării interviului; 

e) evaluarea răspunsurilor candidaților; 

f) calcularea punctajului mediu obținut de fiecare candidat acordat de către membrii Comisiei 

la interviu; 

g) selectarea a trei candidați cu cel mai mare punctaj şi publicarea listei candidaților pe pagina 

web oficială a Ministerului Justiţiei; 

h) prezentarea listei candidaților spre aprobare Guvernului. 

 

20. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuții: 

a) conduce activitatea Comisiei; 

b) stabileşte data, locul şi ora convocării ședințelor Comisiei; 

c) prezidează ședințele Comisiei; 

d) semnează procesul-verbal al ședințelor şi hotărârile Comisiei; 

e) exercită alte atribuții în conformitate cu prezentul Regulament. 

   

21. Membrii Comisiei au următoarele drepturi: 



a) să ia cunoștință de materialele prezentate Comisiei spre examinare şi să participe la 

examinarea lor; 

b) să-şi expună argumentele; 

c) să propună spre examinare în ședință probleme ce ţin de competenţa Comisiei; 

d) să participe la adoptarea de hotărâri prin vot şi să-şi expună, după caz, opinia separată; 

e) să beneficieze de alte drepturi în condiţiile prezentului Regulament. 

  

22. Membrii Comisiei sunt obligați: 

a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament; 

b) să participe la ședințele Comisiei. 

 

22. Secretarul Comisiei are următoarele atribuții: 

a) recepționează şi înregistrează cererile solicitanților; 

b) pregătește documentele necesare pentru desfășurarea ședinței; 

c) informează membrii Comisiei despre data, ora şi locul ședinței, ordinea de zi; 

d) întocmește procesul-verbal al ședințelor şi alte acte interne ale Comisiei. 

 

23. Activitatea în calitate de membru al Comisiei nu este remunerată. 

  

24. Ședințele Comisiei se consideră deliberative, dacă la ele sunt prezenți cel puţin 2/3 din 

membrii Comisiei. 

  

25. Hotărârile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Comisiei. 

 

26. Lucrările Comisiei se consemnează în proces-verbal. Procesul-verbal se întocmește de 

secretar în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței, și se semnează de președinte şi de secretarul 

Comisiei. 

 

27. Comisia activează până la alegerea de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a 

candidatului la postul de judecător la CtEDO din partea Republicii Moldova. 

  


