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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a hotărîrilor și deciziilor 

Curții Europene a Drepturilor Omului 

(în baza avizelor) 

 

N

r. 

Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

1. La pct. 4 se recomandă excluderea sintagmei 

„supravegherea" şi păstrarea redacţiei: „Monitorizarea 

executării hotărîrilor şi deciziilor Curţii se efectuează de către 

Agentul Guvernamental (...)". 

 

 Se acceptă 

Sintagma „supravegherea" este exclusă de la  

pct. 4 al proiectului. 

2. În acelaşi sens, este necesară excluderea sintagmei din pct. 

5: „indiferent de faptul dacă legea bugetului de stat pentru anul 

în curs prevede sau nu mijloace în acest scop", or legea 

bugetului de stat, de regulă, nu conţine prevederi referitoare la 

achitarea sumelor stabilite cu titlu de satisfacţie echitabilă prin 

hotărîrea sau decizia Curţii. 

Nu se acceptă 

    Potrivit art. 18 alin (3) al Legii nr.151 din 

30.07.2015 cu privire la agentul 

guvernamental, sumele acordate prin 

hotărîrile și deciziile Curții Europene se 

achită necondiționat de către Ministerul 

Finanțelor, indiferent de faptul dacă sînt sau 

nu prevăzute mijloace pentru acest scop în 

legea bugetului de stat pentru anul în curs, 

sintagma a fost indicate în scopul lichidării 

interpretărilor dualiste. 

3. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (3) al 

Legii nr. 353 din 28.10.2004 cu privire la Agentul 

guvernamental cel din urmă este obligat să informeze 

Procurorul General şi Consiliul Superior al Magistraturii despre 

toate cazurile cînd RM este obligată să plătească unele sume 

băneşti, în termen de 30 de zile de la data rămînerii definitive a 

hotărîrii CEDO. Astfel, se recomandă ca termenul stabilit în 

pct. 8 al Regulamentului, privind informarea autorităţilor 

relevante, de către Agentul guvernamental, să fie stabilit expres 

de „30 de zile" şi nu de „o lună" aşa cum este prevăzut în 

actuala redacţie. 

 

 3. Nu se acceptă 

    Potrivit art. 30 alin (1) al Legii nr.151 din 

30.07.2015 cu privire la agentul 

guvernamental, la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, se abrogă Legea nr. 353-XV 

din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul 

guvernamental or, sîntem în prezența unei 

legi deja abrogate, iar termenul de „o lună" 

indicat la pct. 8 este corect deoarece la art. 

18 alin (2) al Legii nr.151 din 30.07.2015 cu 

privire la agentul guvernamental este 

utilizată aceiași sintagmă  

 

4.Cu referire la pct. 25, se consideră imperativă formularea unei 

prevederi conform căreia suma bănească stabilită de Curte să 

4. Se acceptă 

Din pct. 25, a fost exclusă sintagma «în 
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fie achitată beneficiarului indiferent de faptul dacă cererea sa 

este rezonabilă sau nu. 

 

cazul în care aceasta este rezonabilă» 

5.Pornind de la denumirea generică de „Plan de Acţiuni" acesta 

nu poate conţine date cu referire la acţiuni întreprinse în trecut. 

în acest sens, se propune modificarea pct. 38 prin excluderea 

sintagmei „le-a întreprins" astfel încît Planul de Acţiuni să 

stabilească măsurile pe care autorităţile statului urmează să le 

întreprindă pentru a executa o hotărîre sau o decizie a Curţii. 

 

Se acceptă 

Din pct. 38 a fost exclusă sintagmei „le-a 

întreprins și/sau care" în baza argumentelor 

invocate.  

6.Analizînd prevederile referitoare la elaborarea şi prezentarea 

planurilor şi rapoartelor de acţiuni către comitetul de minişti. în 

special pct. 42, se consideră judicioasă formularea unui plan 

sau a unui raport de acţiuni nu doar cu referire la cazuri de 

referinţă (precedente), grupuri de cazuri, cazuri repetitive (clon) 

sau cazuri de soluţionare amiabilă, ci şi cu referire la cazuri 

singulare, care nu se încadrează în nici una dintre categoriile 

menţionate (bunăoară în posibilitatea apariţiei unei hotărîri a 

CEDO privind încălcarea unui articol al Convenţiei Europene 

pentru Drepturile Omului, care nu constituie precedent, clon 

etc). Astfel, modificarea propusă va contribui la realizarea unei 

supravegheri complete a executării hotărîrilor CEDO. 

Se acceptă 

Din pct. 42 și 43 au fost excluse sintagmele 

„sau un raport" în baza argumentelor 

invocate 

 Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

7. În clauza de emitere cuvintele "In vederea 

executări i articolelor 17 şi 30" de substituit cu 

cuvintele "In temeiul articolului 17 alin.(3)" în 

conformitate cu prevederile art . 52 alin.(l) din Legea 

nr. 317 - XV din 18.07.2003 privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale  

 

7. Se acceptă 

Sintagma "In vederea executării  

art icolelor 17 şi  30" a fost  

substi tuită cu "In temeiul articolului  

17 alin.(3)" 

 

 

 

8.  În temeiul aceluiaşi  articol clauza de emitere 

necesită a fi  completată cu denumirea autorităţii  

emitente şi exprimarea hotărîrii de luare a deciziei  

referi toare la emiterea actului normativ respectiv.  

 

8.  Se acceptă 

Clauza de emitere a fost completată 

cu denumirea autorităţii emitente.  
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9.  La pct. 17 subpct. 2) cuvintele "codul fiscal al  

beneficiarului" de substituit cu cu vintele "numărul 

de identificare de stat al beneficiarului" în  

conformitate cu prevederile Hotărîri i Guvernului nr.  

333 din 18.03.2002 pentru aprobarea Concepţiei  

sistemului informaţional automatizat "Registrul de 

stat  al  populaţiei" şi Regulamentului cu p rivire la 

Registrul de stat al populaţiei.  

 

9. Se acceptă 

Sintagma de la pct.  17 subpct. 2) 

"codul fiscal al  beneficiarului" este 

substi tuită cu sintagma "numărul de 

identificare de stat al beneficiarului" 

în conformitate cu prevederile 

Hotărîrii  Guvernului n r. 333 din 

18.03.2002 pentru aprobarea 

Concepţiei sistemului informaţional 

automatizat "Registrul de stat al  

populaţiei" şi Regulamentului cu 

privire la Registrul de stat al  

populaţiei  

 

10.  La pct.38 ar fi oportun de precizat cine aprobă 

Planul de acţiuni elaborat de Agentul 

Guvernamental.  

 

10. Se acceptă 

Pct.38 s-a indicat cine aprobă Planul 

de acţiuni.  

 Ministerul 

Agriculturii 

11.Considerăm necesar ca clauza de emitere a 

proiectului hotărîrii supus avizării să fie adus în 

concordanţă cu prevederile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 

317 din 18.07.2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, care prevede: "Clauza de 

emitere constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea 

autorităţii emitente (...)". 

 

11. Se acceptă 

Clauza de emitere a proiectului hotărîrii 

a fost adusă în concordanţă cu 

prevederile art. 52 alin. (1) din Legea 

nr. 317 din 18.07.2003 privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale. 

    12.Întrucît potrivit legislaţiei civile lichidarea 

persoanei juridice nu în toate cazurile presupune existenţa 

succesorilor de drepturi şi obligaţii.  

     Propunem reformularea pct. 23 din proiectul supus 

avizării. 

12.Nu se acceptă 

Potrivit pct. 23 plata se afectuiază 

suucesorului persoanei juridice 

solicitante în ordinea prevăzută de 

legislația civilă, or legislaţia civilă 

prevede o gamă largă de reguli 

aplicabile succesiunii vacante și nu 

considerăm necesară indicarea repetată a 
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acestora. 

 Ministerul 

Economiei 

    13. Proiectul necesita a fi ajustat şi la exigenţele art.37, art.46 

şi art.50 alin.(l) al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind acetele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale (conţinutul proiectului 

se expune în limba simplă, clara şi concisă, pentru a se exclude 

orice echivoc; se utilizează, pe cît este posibil, noţiuni 

monosemaniice, în conformitate cu terminologia juridică 

existentă în domeniul vizat: în limbajul normativ aceleaşi 

noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni) 

Astfel, întru uniformizarea terminologiei utilizate în textul 

proiectului, sintagma ,,autorităţi relevante" din pct.7 al 

proiectului Regulamentului, urmează a fi reconsiderată. Or 

restul textului proiectului operează cu sintagma de „autorităţi 

responsabile” în caz contrar, proiectul urmează să vină cu 

definiţii clare în privinţa noţiunilor în cauză (în cazul în care 

persistă o diferenţă între acestea). 

în aeelaşi context, reliefam şi asupra noţiunii de „reclamant” 

(din pct.9 subpct.3) şi noţiunii de „beneficiar” (din pct.9 

subpct.5) şi pct. 13, etc.) care în opinia noastră, de asemenea, 

necesită a fi unificate. 

13.Se acceptă 

    Sintagma „autorităţi responsabile” a fost 

substituită de sintagma ,,autorităţi relevante" 

pe întreg parcursul textului. 

     Terminologia de ,,reclamant” și 

,,beneficiar” este ilucidată. 

 

  14. Pct.11 al proiectului Regulamentului necesită a fi 

completat în final, cu sintagma „sau în cauzele prevăzute de 

pct.20 al prezentului Regulament” (care reglementează 

particularităţile privind plata sumei băneşti dispuse de CrEDO 

către o altă persoană decîl celei desemnate). 

 

14.Se acceptă 

Pct.11 al proiectului este completat cu 

sintagma „sau a cazurilor prevăzute de 

pct.20 al prezentului Regulament” 
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        15. La pct.76 al proiectului Regulamentului urmează de 

concretizat reprezentanţii căror autorităţi publice, sau altor 

organe competente, vor întra în componenţa comisiei create 

întru elaborarea proiectului planului sau raportului de acţiuni, 

prezentat ulterior către Comitetul de Miniştri al Consiliului 

Europei. 

15.Nu se acceptă 

Potrivit art. 19 alin (1) executarea măsurilor 

cu caracter general are drept scop 

înlăturarea problemelor sistematice 

identificate de Curtea Europeană, iar 

conform alin.(3) aceluiaș articol sarcina 

executării măsurilor cu caracter general 

revine autorităților care au un rol activ în 

implementarea acestora. 

    Prin urmare, comisia sau grupul de lucru 

menționat la pct.76 va fi compus reeșind 

complexitatea cauzei și din tipul de măsuri 

generale care necesită a fi întreprinse în 

scopul înlăturării problemelor sistematice  

identificate de Curtea Europeană.  

     În acest context, menționăm că nu pot fi 

identificați în prealabil reprezentanții 

organelor care vor întra în componenţa 

comisiei create întru elaborarea proiectului 

planului sau raportului de acţiuni avînd în 

vedere că problemele sistematice identificate 

de Curtea Europeană diferă da la caz la caz 

sau grupuri de cauze.  

       16.Totodată evidenţiem că redacţia proiectului 

Regulamentului în cauză conţine şi unele prevederi 

netransparente şi imprevizibile, care urmează a fi excluse, 

revăzute sau concretizate, cum ar fi la pct.25 sintagma „în cazul 

în care aceasta este rezonabilă", la pct.36 sintagma „şi pot fi 

publicate integral" 

16.Se acceptă parțial 
    Sintagma de la pct.25 „în cazul în care 

aceasta este rezonabilă", a fost exclusă. 

     La pct.36 sintagma „şi pot fi publicate 

integral" se referă la alte autorități decît 

cele abilitate cu drept de executare a 

hotărîrilor și deciziilor CEDO. Potrivit art. 

5 alin. (1) al Legii nr.64 din  23.04.2010 cu 

privire la libertatea de exprimare, statul 

garantează libertatea de exprimare a mass-

mediei. Nimeni nu poate interzice sau 

împiedica mass-media să răspîndească 

informaţii de interes public decît în 

condiţiile legii.  

    Prin urmare, nu putem interzice dar nici 

obliga alte organe să publice hotărîrile sau 
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deciziile CEDO într-o formă deplină, 

succintă sau careva articole în legătură cu 

acestea. 

17. Suplimentar relatăm că potrivit art.37 al Legii nr.317 

din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nota 

de argumentare urmează a fi semnată de către persoana 

responsabilă de elaborarea proiectului actului normativ. 

 

17.Nu se acceptă 

Interpretarea sintagmei  de la art.37 

alin. (1) al Legii nr.317 din 18.07.2003 

privind actele normative ale Guvernului și 

ale altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale este una  restrictiva și 

eronată.  

Portivit pct.11 din Hotărîrea 

Guvernului nr. 736 din 03.10.2012 cu 

privire la organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Justiţiei ,,Corespondenţa 

Ministerului este semnată de ministru, 

viceminiştri sau de persoane cu funcţii de 

răspundere învestite cu acest drept”. 

Dat fiind faptului că executorul nu este 

investit cu drept de semnătură propunerea nu 

poate fi acceptată. 

 

18. De asemenea enunţăm, că conform art.4l alin.(2) al 

Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altoi" autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, proiectul actului normativ urmează a fi supus 

în mod obligatoriu, unei expertize anticorupţie pentru a se 

verifica dacă corespunde standardelor anticorupţie naţionale şi 

internaţionale, precum şi pentru a preveni apariţia de noi 

reglementări care favorizează sau pot favoriza corupţia. 

 

18.Se acceptă 

Prin scrisoarea nr. 03/1810 din 19.02.2016 

proiectul a fost expediat Centrul Național 

Anticorupție pentru efectuarea exprtizei. 
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       19. Remarcăm că întru consolidarea relațiior de cooperare 

a autorităţilor publice cu societatea civilă precum şi asigurarea 

transparenţei în procesul decizional, conform prevederilor 

alin.(l) ari.9 al Legii nr.239-XVl din 13.11.2008 „Privind 

transparenta în procesul decizional", proiectul necesită a fi 

coordonat cu reprezentanţii societăţii civile 

 19.Se acceptă 

Proiectul a fost plasat pe pagina web a 

Ministerului Justiției și consultat cu 

reprezentanții societății civile. 

 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

      20.Din clauza de emitere a actului normativ se va exlude 

referința la art. 30 al Legii nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire 

la Agentul guvernamental. Or, potrivit prevederilor art. 52 alin. 

(1) al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative 

ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice 

centrale și locale relevăm că, clauza de emitere stabileşte 

temeiul legal de emitere a actului normativ. Respectiv, 

dispozițiile finale și tranzitorii ale unui act legislativ nu pot 

servi drept temei pentru emiterea unui act normativ 

20.Se acceptă 

Referința la art. 30 al Legii nr. 151 din 30 

iulie 2015 cu privire la Agentul 

guvernamental a fost exclusă din clauza de 

emitere a proiectului. 

 Centrul 

Național 

Anticorupție 

21.Pct.15 din proiectul regulamentului suprapune parţial 

prevederile pct.14. Astfel, considerăm oportună comasarea 

punctelor respective pentru a evita repetiţiile normative şi 

pentru a reda un caracter concis normei. 

 

21.Se acceptă 

 Pct.15 din proiectul regulamentului și 

pct.14 au fost comasate. 

 

       22. La pct.20 autorul prevede procedura de control a 

gestiunii sumelor băneşti, în cazul în care beneficiarul este 

minor, însă nu sunt descrise metodele de supraveghere a 

gestiunii sumelor băneşti în favoarea minorului, precum şi nu 

sunt stabilite anumite măsuri ce ar putea fi întreprinse în 

situaţiile în care s-ar depista că reprezentantul legal gestionează 

suma în alte scopuri decît cele care ar fi în favoarea minorului.  

     Recomandăm autorului identificarea unor mecanisme 

funcţionale de verificare a modului de gestiune a sumei 

minorului. 

22..Se acceptă parțial 

Norma în cauză a fost revăzută și exclusă 

obligația Agentului Guvernamental de a 

supraveghea sumele bănești gestionate de 

reprezentantul legal al minorului. Or, 

supravegherea și investigarea cazurilor în 

care reprezentantul legal al minorului 

dispune de resursele financiare în favoarea 

sa, contrar voinţei sau necesităţilor 

minorului ține de competența altor instituții 

abilitate cu  atribuții în domeniul protecției 

drepturilor copilului. 
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  23.Subsecvent, la pct.27 după sintagma „conform ratei de 

schimb” se va specifica „a Băncii Naţionale a Moldovei”,  iar la 

pct.28 după sintagma „autoritatea responsabilă de efectuarea 

plăţii şi beneficiarul”, se va indica „statul şi cursul 

valutar/valuta”.  

 

23.Se acceptă 

  Pct.27 a fost completat cu sintagma „a 

Băncii Naţionale a Moldovei”. 

 

      24. La fel, la pct.20 nu sunt delimitate cazurile în care 

sumele urmează a fi plasate într-un cont bancar special deschis 

pe numele beneficiarului şi cazurile în care sumele se pun 

temporar la dispoziţia unei autorităţi sau unei persoane 

autorizate.  

     De asemenea, considerăm necesară specificarea „persoanei 

autorizate” la care se face referinţă şi stipularea expresă a unui 

termen în care beneficiarul îşi poate ridica suma (în situaţiile în 

care beneficiarul nu poate fi găsit) şi succesorul sumei dacă 

beneficiarul nu este de găsit pe o perioadă mai îndelungată. 

24.Se acceptă 

A fost exclusă prevederea cu privire la 

punerea sumelor temporar la dispoziţia unei 

autorităţi sau unei persoane autorizate. 

Astfel evitîndu-se  dobîndirea frauduloasă a 

sumei beneficiarului care nu poate fi 

contactat. 

25.Totodată, semnalăm că proiectul definitivat conform 

obiecţiilor şi propunerilor instituţiilor interesate, înaintate în 

procesul avizării, urmează a fi remis Centrului pentru 

efectuarea expertizei anticorupţie, conform pct.15 din 

Regulamentul cu privire la organizarea procesului de efectuare 

a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi 

normative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.977 din 

23.08.2006. 

 

25.Se acceptă 

La data de 19.02.2016 prin scrisoarea nr. 

03/1810 proiectul a fost expediat Centrul 

Național Anticorupție pentru efectuarea 

exprtizei. 

 

 Curtea 

Supremă de 

Justiție 

26.Conform art.75 al Legii insolvabilității ,  din 

momentul intentării  procedurii  de insolvabilitate 

achitări le cu debitorul se fac numai prin contu l  

bancar de acumulare, gestionat de administratorul 

insolvabilității /lichidator.  

Respectiv, sumele ce urmează a fi achitate 

persoanei juridice insolvabile urmează a fi  

transferate la contul bancar de acumulare, gestionat 

de administratorul ! insolvabilități i/lichidator și nu la 

contul administratorului de insolvabil itate.  

Această concluzie rezultă și  din prevederile 

art .2 a! Legii insolvabilității  conform cărora masa 

26.Se acceptă 

Pct. 22 al Regulamentului a fost reformulat 

ținîndu – se cont de prevedrile Legiii 

insolvabilității. 
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debitoare constituie bunuri, inclusiv mijloace bănești  

în numerar şi fară numerar, în monedă  națională  și  

în valută străină, aflate în proprietatea debitorului la 

dala intentării procesului  de insolvabilitate,  

dobândite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu 

excepția  bunurilor care , potrivii  legii, nu sunt 

pasibile de executare silită .  

Sumele achitate în baza hotărâ rii  CEDO, 

conform art .  110 Cod de executare, nu suni incluse 

în  categoria bunurilor care nu pot fi urmărite şi deci  

fac parte din masa debitoare.  

Propunem întru evitarea unor interpretări  

greșite și  inițierea unor procese judiciare de  a 

revedea prevederile pct. 22 al regulamentului cu 

racordarea acestuia la prevederile Legii  

insolvabilității.  

 

 Ministerul 

Finanțelor  

27. La pct. 9 subpunctul 3) propunem substituirea sintagmei 

„precum şi acordul acestuia în vederea transferării sumelor 

stabilite de Curte" cu sintagma „sau acordul acestuia privind 

transferarea sumelor băneşti stabilite de Curte cu titlu de 

satisfacere echitabilă (în continuare - sumele băneşti) pe un 

cont special deschis în acest scop de Ministerul Finanţelor". 

27.Se acceptă 

Textul a fost redactat. 

28. La pct. 9 subpunctul 5) se impune necesitatea de a introduce 

după cuvintele „la contul beneficiarului" sintagma „sau la 

contul special deschis în acest scop de Ministerul Finanţelor". 

Propunerea dată este întemeiată pe faptul că există două opţiuni 

de executare a hotărîrii/deciziei Curţii - la contul beneficiarului 

sau la contul special deschis în acest scop de Ministerul 

Finanţelor. 

28.Se acceptă 

Textul a fost redactat. 

 29.La pct. 10 urmează a fi exclusă sintagma „(în continuare 

sumele băneşti)"  
29.Se acceptă 

Textul a fost redactat. 

30. La pct. 10 considerăm că subpunctul 2) poate fi exclus, 

deoarece prezentarea de către beneficiar/reprezentant a cererii 

privind executarea hotărîrii/deciziei Curţii (act indicat la 

subpunctul 1) prezumă faptul că persoana îşi exprimă acordul la 

transferul sumelor băneşti. Respectiv, subpunctul 2 din cadrul 

pct. 10 urmează a fi expus într-o altă redacţie: „acordul privind 

30. Se acceptă 

Textul a fost redactat. 



10 
 

transferarea sumelor băneşti pe un cont special deschis în acest 

scop de Ministerul Finanţelor sau rechizitele bancare ale 

reclamantului/reprezentantului reclamantului 

 

31. La pct. 13 urmează a fi exclusă sintagma „fără achitarea 

comisionului băncii", deoarece în aceste cazuri comisionul 

bancar este achitat de către Ministerul Finanţelor în modul, 

prevăzut de contractul încheiat cu banca comercială.  

31.Se acceptă  

Textul a fost redactat. 

  32. Totodată, pct. 13 urmează a fi completat cu următorul 

conţinut: „În acest caz se va considera că hotărîrea/decizia 

Curţii este executată din momentul înregistrării sumelor băneşti 

în contul special deschis în acest scop de Ministerul Finanţelor. 

Beneficiarul sau reprezentantul acestuia nu sunt în drept să 

solicite achitarea sumelor băneşti suplimentare în cazul în care 

cursul de schimb oficial al euro faţă de leu este diferit în zilele 

de transferare a sumelor băneşti şi ridicării efective a acestora"  

32.Se acceptă  

Textul a fost redactat. 

  33. La pet. 14 după sintagma „Reclamantul" propunem 

completarea cu sintagma ,,sau reprezentantul acestuia", 

deoarece achitarea pe contul său poate fi solicitată şi de către 

reprezentanţi în cazul în care aceştia dispun de dreptul de a 

ridica mijloacele băneşti. Totodată, sintagma ,,într-o altă bancă" 

urmează a fi substituită cu sintagma ,,într-o bancă comercială." 

Această propunere se bazează pe faptul că beneficiarul ar putea 

solicita transferul mijloacelor băneşti pe un cont propriu, 

deschis în aceiaşi bancă în care este deschis şi contul special de 

către Ministerul Finanţelor. Astfel, prin propunerea dată se va 

stabili că şi în asemenea cazuri beneficiarul va suporta 

cheltuielile legate de transf  

33.Se acceptă  

Textul a fost redactat. 

 34. La pct. 15 considerăm că sintagma ,,în două exemplare" ar 

putea fi exclusă, în cazul acceptării propunerii, rechizitele 

bancare vor fi prezentate într-un exemplar. Respectiv, Agentul 

guvernamental va remite originalul rechizitelor bancare 

Ministerului Finanţelor, iar în caz de necesitate - îşi va reţine 

pentru sine o copie a acestor rechizite. 

34.Se acceptă  

Sintagma ,,în două exemplare" a fost 

exclusă. 

 35.Pct. 20 urmează a fi completat după cum urmează: „în cazul 

în care beneficiarul nu ridică sumele băneşti de pe contul 

special deschis de Ministerul Finanţelor în banca comercială în 

decurs de 3 ani din ziua transferului, se consideră că 

35.Se acceptă 

Textul a fost redactat. De asemenea, a fost 

prevăzut mecanismul de executare a hotărîrii 

sau deciziei CEDO după omiterea 
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beneficiarul a renunţat la dreptul său, iar suma stabilită de către 

Curte se face venit la stat şi se transferă de banca comercială la 

bugetul de stat". Totodată, considerăm că este oportună 

reglementarea situaţiei, potrivit căreia beneficiarul solicită 

executarea hotărîrii/deciziei Curţii Europene după restituirea 

sumelor în bugetul de stat de pe contul special deschis de 

Ministerul Finanţelor în legătură cu expirarea termenului de 3 

ani. 

termenului de trei ani. 

 36. Pct. 28 urmează a fi exclus, deoarece necesitatea de a 

încheia un acord între părţi (în situaţia în care beneficiarul se 

află peste hotare) se prezintă a fi una problematică şi ar putea 

crea impedimente nejustificate în executarea hotărîrii/deciziei 

Curţii Europene. 

36.Se acceptă parțial 

Textul a fost dat într-o redație nouă, în 

scopul evitării unor situații nereglementate. 

37. Propoziţia a doua din pct. 35 urmează a fi exclusă, deoarece 

această prevedere contravine art. 7 alin. (5) din Legea nr. 151 

din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental, care 

stabileşte că pot fi angajaţi, după caz, traducători-interpreţi de 

către Ministrul justiţiei, la propunerea Agentului guvernamen 

37. Se acceptă  

Textul a fost exclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                                                                   Vladimir CEBOTARI 


