
SINTEZA 

obiecțiilor şi propunerilor la proiectul de Lege cu privire la Agentul guvernamental 

 

Nr.  Organul competent Conținutul obiecției/propunerii Opinia Ministerului Justiției 

1. Cancelaria de Stat 

Scrisoare nr. 1510-

87 din   18.02.2014 

1. Proiectul urmează a fi revizuit în sensul excluderii noțiunilor: Ministerul Afacerilor 

Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, deoarece nu sunt termeni speciali și 

restrînși care urmează a fi definiți. Iar noțiunile: comitet de miniștri, convenție, curtea 

europeana, urmează a fi incluse în text prin sintagma "în continuare...", cu titlu de exemplu: 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare Curtea) 

1. Se acceptă. 

Articolul ce viza definirea 

noțiunilor a fost exclus din 

proiectul de Lege. 

2. Urmează a fi revizuit în sensul redefinirii, cu excepţia noţiunii de „Agent guvernamental", 

noțiunile nu sunt definite în conformitate cu prevederile art.19 din Legea privind actele 

legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001. 

În acest context se impune şi mențiunea că sintagma „stat respondent”, urmează a fi 

substituită cu „stat pîrît”, întrucît aceasta din urmă este deja încetățenită în terminologia 

juridică. 

 

2. Se acceptă. 

Articolul ce viza definirea 

noțiunilor a fost exclus din 

proiectul de Lege. 

3. De asemenea, se impune excluderea/detalierea prevederilor cu caracter evaziv, care se 

regăsesc, în special, la art.4 alin.(4) lit.b), art.5 alin.(2) lit.j), k),  art.5 alin.(3), art.9 alin.(3), 

art.11 alin.(4), art.27 alin.(2). 

 

3. Se acceptă. 

4. La fel, în textul proiectului se face referință la autoritățile relevante, fără a fi indicate care 

anume. 
4. Nu se acceptă 

Lista autorităților nu poate fi 

stabilită exhaustiv prin lege. Se 

va decide de la caz la caz.  

5. La art.4 alin.(2) urmează a fi specificat termenul mandatului Agentului guvernamental, 

care nu poate fi „pe viață”. 
5. Se acceptă parţial. 

Agentului guvernamental nu 

trebuie  să fie dependent de 

mandatul Guvernului. Agentul 

reprezintă nu numai Guvernul ci 

întreg corpul de autorități luați 

în ansamblu. Termenul 

„mandat” a fost exclus pentru a 



nu crea confuzii. 

6. De asemenea, urmează a fi operate completările de rigoare în anexa la Legea 

contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 în sensul includerii funcției de 

Agent guvernamental în lista persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic 

sau public deosebit, care sunt exceptate de la adresarea în instanța de contencios 

administrativ. Instituirea prin lege a unor reguli speciale de procedură şi a modalităților de  

exercitare a drepturilor procedurale la examinarea litigiilor unei categorii distincte de 

persoane oficiale de stat nu contrazic principiul statuat de art.20 din Constituție - accesul liber 

la justiție, deoarece aceste reguli rezultă din necesitatea înfăptuirii unor acțiuni exclusiv 

politice, care nu comportă un litigiu de muncă. În sensul celor expuse, Legea contenciosului 

administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 în art. 4 lit. a) prevede că sunt exceptate de la 

controlul judecătoresc actele administrative cu caracter individual, emise de Guvern în 

exercițiul atribuțiilor prevăzute expres de normele constituționale sau legislative, ce țin de 

alegerea, numirea şi destituirea din funcțiile publice a persoanelor oficiale de stat, exponente 

ale unui interes politic sau public deosebit. Mecanismul specific de numire şi eliberare din 

funcție fiind justificat pe deplin, deoarece prin esența atribuțiilor şi misiunii sale Agentul 

guvernamental este exponent al unui interes public şi general al Guvernului. Raporturile între 

Guvern şi Agentul guvernamental nu reprezintă simple raporturi contractuale de muncă, 

guvernate de legislația muncii, dat fiind că funcția acestuia este guvernată de alte principii, 

ele fiind relații prin excelență de drept public. 

6. Se acceptă.  

Modificările în Legea 

contenciosului administrativ și 

în alte legi vor fi operate după 

adoptarea Legii Agentului 

Guvernamental 

7.  La art. 7 alin. (2) se propune substituirea textelor „statele de personal ale Direcţiei” şi 

„statelor de personal aprobate Ministerului Justiţiei” cu textele „efectivul-limită al Direcţiei” 

şi respectiv, „statului de personal avizat al Ministerului Justiţiei” pentru a corespunde 

prevederilor art. 67 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public.  

7. Se acceptă. 

8.  Art. 7 alin. (3) conţine prevederi ce contravin prevederilor art. 47 din Legea nr. 158-XVI 

din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public din care rezultă, 

că detaşarea se dispune pentru o perioadă de cel mult un an, existînd posibilitatea prelungirii 

cu încă cel mult un an cu acordul funcţionarului public, iar pe perioada detaşării, funcţionarul 

public este salarizat de autoritatea publică la care este detaşat. 

8. Se acceptă. 

Prevederile art. 7 alin. (3) au 

fost revăzute 

9. Art.9 alin. (2) lit. f) propune a fi expus în următoarea redacție: „Secretar general/ secretar 

general adjunct al Guvernului sau un alt funcționar desemnat de acesta din cadrul Cancelariei 

de Stat”, întrucît în cadrul Cancelariei de Stat nu activează membri, ci funcționari publici. 

 

9. Prevederea la care se face 

referinţă a fost exclusă din 

proiect. 



10. La art.10 alin. (1) se impune stabilirea unui termen minim pentru acordarea răspunsului 

la solicitarea Agentului Guvernamental în vederea ordonării activității. 
10. Nu se acceptă 

Termenul este unul cazuistic şi 

nu poate fi stabilit prin lege. 

11. La art. 22 propune excluderea alin. (5), deoarece hotărîrile şi deciziile Curții sunt 

publicate pe pagina oficială a Agentului guvernamental şi, prin urmare, orice persoană are 

acces la conținutul acestora. 

11. Nu se acceptă 
Reclamantul care nu are 

conexiune la Internet trebuie 

oricum să aibă acces la 

Hotărîrile şi deciziile Curţii. 

12. La art. 23 alin. (1) propune substituirea cuvîntului „implementarea” cu cuvîntul 

„executarea”, întrucît se face referință la o hotărîre/decizie. 

 

12. Se acceptă. 

13. La art. 26 propunem excluderea alin. (2), deoarece rezumă o definiție şi, respectiv, 

urmează a fi inclus în contextul art.2 din proiect. 
13.  Nu se acceptă. 

Articolul care includea noțiunile 

a fost exclus din proiectul de 

Lege. 

2. Ministerul 

Economiei 

Scrisoare nr.11-999 

14. La art.4 al proiectului menționează faptul că este oportună specificarea duratei 

mandatului, cît şi limitarea numărului de mandate ce pot fi deținute consecutiv de către 

aceeaşi persoană. 

14. Nu se acceptă. 

Agentului guvernamental nu 

trebuie  să fie dependent de 

mandatul Guvernului.  Agentul 

reprezintă nu numai Guvernul ci 

întreg corpul de autorități luați 

în ansamblu. Termenul 

„mandat” a fost exclus pentru a 

nu crea confuzii.  

15. Cu referire la prevederile art.4 a proiectului, evidențiază faptul că este necesară stipularea 

expresă a duratei mandatului agentului guvernamental, cît şi a eventualelor restricții cu privire 

la numărul de mandate ce pot fi succesiv exercitate. 

15. Nu se acceptă. 

 A se vedea comentariile de la 

pct. 14 din prezenta sinteză. 



16. Cu referire la prevederile capitolului V, în opinia noastră, necesită unele ajustări şi 

revederi conceptuale în vederea asigurării instituirii unui mecanism fiabil. Prevederile în 

cauză sunt expuse incert şi pot crea situații de conflict în caz de interpretare şi aplicare 

discreționară a cadrului normativ. Astfel, este necesară delimitarea spectrului de persoane 

cărora le sunt aplicabile prevederile în cauză, deoarece legea în redacția actuală conține 

formulări foarte largi „persoane sau funcționari”, de asemenea, menționăm că în acest sens, 

prevederile pot fi interpretate ca fiind aplicabile şi judecătorilor şi persoanelor angajate în 

cadrul sistemului judecătoresc (fapt care nu corelează cu Decizia Curții Constituționale din 7 

iunie 2011). 

16. Se acceptă parţial 

Prevederile Capitolului V au 

fost revăzute. Totodată notăm că 

obiecţiile nu sunt clar formulate. 

17. De asemenea, urmează a fi specificat subiectul care va exercita nemijlocit, în numele şi în 

interesul Statului, dreptul de regres individual/colectiv, cît şi evidențierea faptului dacă aceste 

drepturi pot fi exercitate cumulativ pentru una şi aceeaşi situație. 

 

17. Se acceptă parțial. 

Capitolul V din proiect a fost 

revăzut. 

 

18. În cele din urmă, consideră necesară revizuirea oportunității instituirii mecanismului de 

dezafectare a resurselor bugetare a autorității în sensul prevăzut la art.27 alin. (2), deoarece 

acestea presupun resurse, prevăzute anual în legea bugetară, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.847-XIII din 24.05.1996, prevăzute pentru fondul de salarii al angajaților autorităților 

publice, cheltuieli operaționale ale autorităților publice, susținerea unor programe de cercetare 

ştiințifică fundamental, cheltuielile pentru realizarea strategiilor de dezvoltare şi a altor 

strategii şi programe naționale şi alte cheltuieli, etc. Astfel, dezafectarea în acest sens poate 

pune în pericol atît activitatea operațională a autorității, cît şi realizarea unor măsuri prevăzute 

de planurile de dezvoltare strategică a autorității/statului. 

 

18. Nu se acceptă 

Dezafectarea are drept scop 

ridicarea responsabilității 

instituționale pentru respectarea 

Convenției.  Dezafectarea va fi 

realizată de Ministerul 

Finanțelor la formarea bugetului 

unde raționamentele de 

securitate financiară a 

autorităților vor fi luate în 

considerație. Mai mult ca atît, 

dezafectarea este o chestiune de 

oportunitate și nu este 

obligatorie în esența sa. În cele 

din urmă, dezafectarea chiar 

dacă ar fi operată va permite 

balansarea fluxurilor financiare 

între autoritățile statului, în 

special în situația cînd 

încălcările au fost generate prin 



obținerea unor anumite sume în 

contul acestor autorități.   

3. Ministerul 

Afacerilor Interne 

Scrisoare nr.22/457 

din 28.02.2014 

19. La art. 4, alin. (2) comportă o formulare defectuoasă. Considerăm că în calitate de temei 

de încetare a mandatului agentului guvernamental constituie expirarea mandatului, eliberarea 

din funcție, demisie, retragerea încrederii de către Guvern, deces și altele, după caz. Totodată, 

considerăm că interimatul funcției necesită a fi asigurat nu doar în caz de deces a persoanei, 

dar în toate cazurile până la numirea unui nou agent guvernamental. 

19. Se acceptă parţial. 

Agentului guvernamental nu 

trebuie  să fie dependent de 

mandatul Guvernului.  Agentul 

reprezintă nu numai Guvernul ci 

întreg corpul de autorități luați 

în ansamblu. Termenul 

„mandat” a fost exclus pentru a 

nu crea confuzii. Totodată, 

textul legii se completează cu un 

articol nou care reglementează 

încetarea activităţii Agentului 

guvernamental. 

20. Constatăm că art. 5 alin. (1) dublează, în parte prevederile art. 3 alin. (1). Astfel, este de 

prisos menționarea în repetate rânduri a faptului că agentul Guvernamental reprezintă 

Guvernul în fața Curții Europene. 

20. Se acceptă. 

A se vedea modificările operate 

la articolele vizate de obiecție. 

21. Deținătorului registrului de stat i se pot transmite exclusiv atribuții privind ținerea 

registrului, care nu sînt legate de înregistrarea obiectelor, dacă legea nu prevede altfel. 

Atribuțiile se transmit în temeiul actelor normative sau acordurilor încheiate între posesorul şi 

deținătorul registrului. Considerăm că deținător al registrului ar putea fi Ministerul Justiției, 

iar agentul guvernamental să fie posesorul lui, eventual. În acest sens, potrivit art. 11 din 

Legea prenotată, posesorul asigură ținerea registrelor. 

21. Nu se acceptă.  

Potrivit art. 11 al Legii nr. 71 

din 22 martie 2007 cu privire la 

registre,  posesori ai registrelor 

de stat sînt autoritățile publice și 

trebuie să asigure înregistrarea 

obiectelor supuse înregistrării. 

În acest scop înregistrarea va fi 

asigurată de către Direcția 

Generală  Agent 

Guvernamental, care este o 

subdiviziune a Ministerului 

Justiției, sub autoritatea 

Agentului Guvernamental 



22. Atrage atenția că art. 7 alin. (3) din proiect, necesită a fi corelat cu art. 241, alin. (2) din 

Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, în partea ce ține de 

detașarea judecătorilor. Astfel, potrivit Legii enunțate, judecătorul poate fi detaşat din funcție, 

cu consimțământul său, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în scopul 

îndeplinirii unei funcții în cadrul secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii sau al 

Institutului Național al Justiției, pe un termen de până la 18 luni, care poate fi prelungit cu cel 

mult 18 luni. Respectiv, reieșind din articolul precitat, reiese că judecătorul poate fi detașat 

doar pentru îndeplinirea unei funcții în cadrul secretariatului Consiliului Superior al 

Magistraturii sau al Institutului Național al Justiției. Mai mult, nici perioada de detașare 

propusă în proiectul legii nu coincide cu cea stabilită în Legea cu privire la statutul 

judecătorului. Similar, se vor lua în considerație prevederile art. 64 alin. (3) din Legea nr. 294 

din 25 decembrie 2008 cu privire la procuratură, care prevede că procurorul poate fi detaşat 

din funcție, cu consimțămîntul său, pentru îndeplinirea unei funcții în cadrul Institutului 

Național al Justiției, pe un termen de pînă la 18 luni, care poate fi prelungit cu cel mult 18 

luni. Pentru îndeplinirea atribuțiilor Procuraturii, procurorul poate fi detaşat şi în alte 

instituții. Suplimentar, ceea ce ține de „alți angajați ai autorităților”, atragem atenția că aceștia 

pot fi detașați în condițiile Codului muncii. Astfel, art. 71 din Codul muncii detaşarea poate fi 

dispusă numai cu acordul scris al salariatului pentru o perioadă de cel mult un an şi se 

efectuează în temeiul unui contract individual de muncă distinct pe durată determinată. În caz 

de necesitate, perioada detaşării poate fi prelungită, prin acordul părților, cu încă cel mult un 

an. 

22. Se acceptă.  

A se vedea modificările operate 

la art. 7 alin. (3) din proiectul de 

Lege. 

23. Alin. (4) al art. 7, are o formulare defectuoasă, întrucât nu este suficient de clar. 23. Se acceptă 

Prevederea în cauză a fost 

revizuită. 

24. Cu referire la art. 7 alin. (5) al aceluiași articol, considerăm că agentul guvernamental nu 

poate avea calitatea de angajator. Traducătorii și interpreții ar putea fi angajați de către 

ministrul justiției, la propunerea agentului guvernamental. 

24. Se acceptă. 



25. La art. 8 alin. (2), menționăm că mijloacele fondului de rezervă a Guvernului sînt 

utilizate în conformitate cu Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă a 

Guvernului, aprobat prin Legea nr. 1228 din 27 iunie 1997. Potrivit acestui Regulament, 

fondul de rezervă al Guvernului este destinat pentru gestionarea situațiilor excepționale, care 

nu sunt prevăzute în bugetul de stat. Respectiv, fondul de rezervă al Guvernului nu poate fi 

utilizat în scopul asigurării materiale a activității agentului guvernamental. 

25. Nu se acceptă. 

În pct. 2 din Regulamentul 

privind utilizarea mijloacelor 

fondului de rezervă a 

Guvernului, aprobat prin Legea 

nr. 1228 din 27 iunie 1997 se 

include finanțarea suplimentară 

pentru asigurarea materială şi 

orice alte cheltuieli ce țin de 

exercitarea atribuțiilor de 

serviciu şi de participarea 

Agentului guvernamental şi a 

persoanelor care îl însoțesc la 

procedurile din cadrul Curții 

Europene a Drepturilor Omului 

şi al Comitetului de Miniştri al 

Consiliului Europei (în caz de 

necesitate). 

26. La art. 9 alin. (2), având în vedere că reprezentanți mediului academic și ai societății 

civile sînt desemnați în calitate de membri ai Consiliului consultativ al agentului 

guvernamental pe un mandat de 4 ani, considerăm oportună indicarea termenului pentru care 

este numit însăşi agentul guvernamental. 

 

26. Prevederea vizată de obiecție 

a fost exclusă din proiectul de 

Lege. 

27. La art. 10, sugerăm reformularea alineatului (4), în sensul indicării că se recomandă 

persoanelor și autorităților care dispun de informații, să le prezinte agentului guvernamental 

în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu. 

27. Nu se acceptă. 

În vederea reprezentării statului 

la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, este necesar 

de a obliga autoritățile vizate 

pentru asistarea Agentului 

Guvernamental și nu doar de a 

le recomanda întreprinderea 

cărorva acțiuni. 



28. La art. 13 alin. (3), menționăm că sintagma „să dea indicații obligatorii” are o utilizare 

improprie în cazul dat. Atragem atenția că autoritățile publice naționale conlucrează între ele 

pe bază de coordonare și avizare. Autoritățile urmează să se conformeze măsurilor interimare 

dispuse de către CEDO, care potrivit definiției acestora reglementată de art. 2 din proiect, sînt 

obligatorii pentru executare de autoritățile statului în scopul încetării, preîntimpinării sau 

ameliorării unei încălcări eminente ori continue a drepturilor garantate de Convenție. 

28. Se acceptă parţial 

Articolul dat a suferit 

modificări, dar care totuşi 

atribuie forţă obligatorie 

demersurilor Agentului 

guvernamental. 

29. La art. 26 se va lua în considerație Hotărârea Curții Constituționale nr. 12 din 7 iunie 

2012 pentru controlul constituționalității prevederii art.22 alin.(1) lit.p) din Legea nr.544-XIII 

din 20 iulie 1995 „Cu privire la statutul judecătorului” în redacția Legii nr.152 din 8 iulie 

2010 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, în care Curtea a statuat că 

judecătorii nu pot fi constrînşi să-şi exercite atribuțiile sub amenințarea unei sancțiuni, lucru 

care poate influența asupra hotărârii ce urmează a fi adoptată. În exercitarea atribuțiilor ce le 

revin judecătorii trebuie să beneficieze de libertatea neîngrădită de a soluționa cauzele în mod 

imparțial, în conformitate cu legea şi propria apreciere a faptelor. Curtea subliniază că 

procedura de sancționare a judecătorului urmează a fi realizată în strictă conformitate cu 

Constituția şi prevederile legale. Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de instanță 

disciplinară, pentru a reține în sarcina judecătorului săvârșirea unei abateri disciplinare, 

trebuie să stabilească dacă sînt întrunite elementele constitutive ale acesteia, respectiv latura 

obiectivă şi subiectivă. În lipsa unuia dintre aceste elemente constitutive abaterea disciplinară 

nu subzistă şi, deci, nu poate fi angajată răspunderea disciplinară a judecătorului. De 

asemenea, Curtea conchide că tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului în baza unei 

hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului de condamnare a statului Republica Moldova 

fără a demonstra că legea a fost încălcată de către judecător în mod intenționat sau din 

neglijență gravă constituie o ingerință inadmisibilă în realizarea principiilor independenței, 

imparțialității şi inamovibilității judecătorului. 

 29. Nu se acceptă. 

Prevederea în cauză are ca scop 

de a reglementa regresul 

individual  pentru încălcarile 

constatate de către CtEDO,  

pentru care a fost condamnată 

Republica Moldova și nu de a 

amenința judecătorii cu 

sancțiuni.  Prin urmare, acest 

articol este compatibil cu 

Hotărârea Curții Constituționale 

nr. 12 din 7 iunie 2012. 

30. La art. 27 alin. (3), considerăm că „scuzele oficiale” pot fi prezentate doar în virtutea 

unei hotărâri a Curții, dar Agentul guvernamental nu poate obliga autoritatea să prezinte 

scuze. Mai mult, art. 27 alin. (3), se contrazice în parte cu art. 28 alin. (1) și alin. (2). În acest 

sens, pe de o parte se stabileşte că Agentul guvernamental obligă autoritățile la anumite 

acțiuni, iar pe de altă parte, acesta sesizează autoritățile competente despre necesitatea 

înlăturării încălcărilor. 

 

30. Se acceptă parțial. 

Se completează textul,  după 

Agentul Guvernamental cu  

sintagma ”în temeiul unei 

hotărîri sau decizii a Curții 

Europene a Drepturilor 

Omului”. 



4. Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

Scrisoare nr. DI-

04/3-2800 din 

21.02.2014 

31. Titlul Legii de a fi completat la final cu textul: „pentru Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului”. Considerăm oportun să fie specificat în titlul Legii rolul unic al instituției de Agent 

guvernamental de a reprezenta statul Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului. 

 

31. Nu se acceptă. 

În Republica Moldova nu este 

alt Agent guvernamental decît 

cel care reprezintă Guvernul la 

Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului. Or, potrivit art. 25 din 

Legea cu privire la actele 

legislative, titlul actului 

legislativ trebuie să fie laconic şi 

să exprime cu claritate obiectul 

reglementării. 

32. Pe tot parcursul textului Legii propune să fie substituită sintagma „reprezintă Guvernul” 

cu sintagma „reprezintă Republica Moldova”. Considerăm oportun să fie prevăzut expres 

rolul primordial al Agentului guvernamental de a reprezenta în fața Curții Europene interesele 

Republicii Moldova, conform art. 1 al Legii. 

32. Nu se acceptă, deoarece 

Republica Moldova este 

reprezentată în fața Curții 

Europene a Drepturilor Omului 

de către Guvern. 

33. Propune evitarea dublării articolului 20 din proiectul de Lege întru respectarea art. 32 alin. 

(3) din Legea nr. 780 „Privind actele legislative”, care stipulează ordinea şi numerotarea 

articolelor unui act legislativ. 

 

33. Se acceptă. 

34. La articolul 1 alin. (1) de a fi exclus textul „ şi a Comitetului de Miniştri pentru 

Drepturile Omului al Consiliului Europei”, deoarece reprezentarea intereselor/ poziției 

Guvernului Republicii Moldova la Comitetul de Miniştri este în sarcina ambasadorului, 

Reprezentanței Permanente pe lîngă Consiliul Europei. 

 

34. Se acceptă.  

  

35. La articolul 2, noțiunea Cauză interstatală să fie expusă în următoarea redacție: „o cauză 

adresată Curții Europene la inițiativa unui stat împotriva altui stat, în care Republica Moldova 

figurează în calitate de stat reclamant, respondent sau intervenient. 

35. Articolul 2 a fost exclus din 

proiectul de Lege. 

36. La articolul 2 noțiunea Comitetul de Miniştri să se completeze cu textul: „ce reprezintă 

organul statutar, decizional al Consiliului Europei, prevăzut să acționeze în numele 

Consiliului Europei. Statele membre sunt reprezentate în acesta de miniştrii afacerilor externe 

şi ambasadorii pe lîngă Consiliului Europei; 

 

36. Articolul 2 a fost exclus din 

proiectul de Lege. 



37. La articolul 2 noțiunea Măsură interimară, de a se expune în următoarea redacție: „o 

măsură procesuală dispusă de Curtea Europeană în baza Regulamentului acesteia şi cu forță 

obligatorie de executare de către autoritățile statului, care are drept scop încetarea, 

preîntîmpinarea sau ameliorarea unei încălcări eminente ori continue a drepturilor garantate 

de Convenție”. 

37.  Articolul 2 a fost exclus din 

proiectul de Lege 

38. La articolul 3 alin. (1) şi pe tot parcursul Legii sintagma „Comitetul de Miniştri” să fie 

completată cu sintagma „pentru Drepturile Omului”;  
38.  Nu se acceptă. 

Probabil s-au confundat 

noțiunile, în cazul de față este 

vorba de Comitetul de miniștri 

al Consiliului Europei, și nu un 

Consiliul separat pentru 

drepturile omului. 

39. La art. 3 alin. (1) de a fi revizuit şi redat în următoarea redacție: „Agentul guvernamental 

reprezintă interesele Republicii Moldova în fața Curții Europene în procedurile 

jurisdicționale, în procedurile de rezolvare pe cale amiabilă, în procedurile de aviz 

consultativ, precum şi în fața Consiliului de Miniştri pentru Drepturile Omului în ceea ce 

priveşte executarea hotărîrilor şi deciziilor Curții Europene la nivel național; 

 

39. Nu se acceptă. 

Textul actual este mai accesibil, 

laconic și clar. 

40. La art. 3  alin. (3) urează a fi exclusă sintagma „direct prim-ministrului”; 

 

40. Nu se acceptă, deoarece 

Agentul Guvernamental 

reprezintă direct Guvernul în 

fața CEDO și necesită să se 

subordoneze direct  Primului 

ministru. 

41. La art. 3 alin. (4) să fie substituită sintagma „Ministerului Justiției”,  care este utilizată 

pentru a doua dată în propoziție, cu sintagma „acestei instituții”;  

41. Se acceptă parțial. 

 La a doua utilizare se va indica 

personalul acestei autorități. 

42. La art. 3 de a adăuga un alineat nou, alin. (6), cu următorul conținut: „Agentul          

guvernamental poartă răspundere disciplinară, administrativă, penală, după caz, în condițiile 

legii. 

42. Nu se acceptă. 

Statutul Agentului 

guvernamental se referă la 

drepturile și obligațiile acestuia. 

43. La articolul 4 şi pe tot parcursul textului Legii de a fi completată la final sintagma 

„Ministerului Afacerilor Externe” cu sintagma „şi integrării europene”; 

 

43. Se acceptă. 



44. La articolul 4 nu sunt prevăzute expres condițiile de eliberare din funcție a Agentului 

guvernamental. 
44. Se acceptă parțial. 

 aceasta ține de obiectul de 

reglementare a legislației 

muncii. Astfel, din titlul 

articolului se va exclude  

sintagma ”și eliberarea din 

funcție”. 

44. La art. 4 alineatul (1) după sintagma „numit în” să fie inclusă sintagma  „şi eliberat din 

funcție prin hotărîre de Guvern”; 

 

45. Nu se acceptă. 

A se vedea modificările operate 

la Capitolul II din proiectul de 

Lege.  

45. La art. 4 în alin. (3) şi în art. 5 alin. (2) lit. g) să fie exclusă sintagma „General al”; 45. Se acceptă. 

46. La art. 4 alin. (4) lit. b) să fie substituite sintagmele „să aibă” şi „necesară” cu 

sintagmele corespunzătoare  „să posede” şi „aferentă”. Totodată, considerăm judicios să fie 

precizată vechimea în muncă necesară pentru ocuparea funcției de Agent guvernamental. 

Propunem ca aceasta să fie de minim 5 ani de experiență în domeniul jurisprudenței Curții 

Europene; 

46. Se acceptă. 

A se vedea redacția articolului 2 

din proiectul de Lege. 

 

47. La art. 4 alin. (4) lit. c) de a fi reformulată  în următoarea redacție: „să cunoască cel puțin 

una din limbile oficiale ale Consiliului Europei, confirmată prin certificatul ce atestă 

cunoaşterea limbii, la nivelul cuvenit”. 

 

47. Nu se acceptă. 

Confirmarea cunoașterii limbii 

se poate face prin diferite acte 

nu numai printr-un certificat.  

48. La art. 4 alin. (5) să fie completat la final cu sintagma „şi de creație”. 48. Se acceptă. 

49. La articolul 5, alin. (2) să fie completat cu o literă nouă, lit.p), cu următorul cuprins: 

„informează Ministerul Justiției cu privire la modificările legislative care se impun în urma 

evoluției jurisprudenței Curții, în vederea promovării, împreună cu instituțiile competente a 

actelor normative corespunzătoare”; 

49. Se acceptă cu reformulare 

50. La art. 5 lit. b) textul să fie revizuit şi să fie explicată sau exclusă sintagma „constatarea 

ameliorării” care are un sens ambiguu; 
50. Se acceptă.   

51. La art. 5 lit d) să fie substituită sintagma „adoptare măsuri” cu sintagma „întreprindere 

măsuri”. 
51. Se acceptă. 



52. La art. 5  lit. e) să fie expusă în următoarea redacție „elaborează şi coordonează procesul 

de adoptare a măsurilor menite să contribuie la executarea diligentă a hotărîrilor şi deciziilor 

Curții Europene.”; 

52. Articolul a fost reformulat 

53. La art. 5 lit. f) să fie substituită sintagma „îndreptate împotriva” cu sintagma „de 

condamnare”; 
53. Se acceptă. 

54. La art. 5 lit h) urmează a fi expusă în următoarea redacție: „în coordonare cu Ministerul 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene participă la reuniunile Comitetului de Miniştri şi la 

dezbateri şi promovează poziția națională în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova 

sau care prezintă interes sporit pentru jurisdicția națională”;  

54. Se acceptă parţial 

Alin respectiv a fost reformulat. 

55. La art. 5 lit. i) să fie exclusă în întregime neavînd nici un temei legal. Evidențiem faptul 

că desemnarea experților naționali la comitetele interguvernamentale şi nivelul participării 

Republicii Moldova se realizează conform Hotărîrii de Guvern nr. 1209 din 09.10.2003 cu 

modificările ulterioare şi nu are nici o tangență cu activitatea Agentului guvernamental. În 

acest context, exprimăm poziția limitării la termenii de referință şi domeniul de competență a 

instituției Agentului guvernamental. Totodată, Agentul guvernamental nu este limitat în 

dreptul de a candida la organele de lucru şi comitetele de monitorizare a Consiliului Europei/ 

structurile interguvernamentale, precum este cazul (CDDH, DH-GDR). Exprimăm reticențe 

vis-a-vis de utilitatea menținerea acestei referințe; 

 

55. Nu se acceptă.  

Participarea Agenților la 

Comitetele respectivă reprezintă 

deja practici internaționale și 

fiind unica pîrghie de 

consolidare a mecanismul 

Convenției. Excluderea unei 

posibilități de participare în 

calitate de expert în aceste 

Comitete v-a submina serios 

poziția Agentului în instituțiile 

din Strasbourg.  

56. La art. 5 lit. l) să fie modificată şi expusă în următoarea redacție: „ comunică Guvernului 

şi Parlamentului evoluțiile la capitolul reprezentării în fața Curții Europene şi a executării 

hotărîrilor şi deciziilor Instanței de la Strasbourg”; 

56. Nu se acceptă, redacția 

actuală este mai clară. 

57. La art. 5 lit. m) să fie substituite sintagmele „relevante” şi „apărute”, respectiv cu 

sintagmele „vizate” şi „identificate”; 

 

57. Se acceptă parțial. 

A fost modificată sintagma 

”problemele apărute” cu 

”problemele identificate” 

58. La art. 5 lit. o) de a completa după sintagma „Curții Europene şi”  cu cuvîntul 

„deciziilor”; 
58. Se acceptă. 



59. La art. 5 alin. (3) la început să fie inserat textul: „În exercițiul funcției”; să fie substituită 

sintagma „are discreție” cu sintagma „dispune de o marjă de flexibilitate”, conform limbajului 

Declarației de la Brighton şi Protocoalelor nr. 15 şi 16 la Convenție. 

 

59. Nu se acceptă. 

Alineatul vizat a fost exclus 

urmare a comentariilor expuse 

de experții Consiliului Europei.  

60. La articolul 6 de a fi comasat alin. (1) lit. d) cu alin. (2) pentru a evita dublările, prin 

urmare alin. (1) lit. d) de a fi redat în următoarea redacție: „să asigure confidențialitatea şi 

protecția datelor cu caracter personal care se conțin în materialele cauzelor aflate în posesia 

sa”. 

 

60. Nu se acceptă. 

Alin. (2) are scopul de a extinde 

sfera de aplicabilitate a 

obligației de păstrare a 

confidențialității datelor cu 

caracter personal și după 

încetarea activității Agentului 

guvernamental, nu doar pe 

perioada exercitării atribuțiilor 

acestuia.  

61. La art. 6 lit. e) de a substitui cuvîntul „poziția” cu cuvîntul „imaginea”. 61. Se acceptă. 

62. La art. 6 lit. f) să fie expusă în felul următor: „să evite consultarea sau asistarea 

persoanelor care s-au adresat sau intenționează să se adreseze Curții Europene”. 
62. Nu se acceptă.  

Redacția propusă poate crea 

probleme la aplicare. Mai mult 

ca atît, din redacția propusă nu e 

clar cum se va stabili intenția de 

adresare și cînd va fi momentul 

în care prevederea propusă va fi 

opozabilă Agentului 

guvernamental. 

 

63. La art. 6 alin. (3) să se substituie textul  „în perioada în care a deținut funcția” cu textul 

„pe perioada mandatului”; 

63. Nu se acceptă, deoarece 

Agentul guvernamental nu este 

numit pe un mandat. 

64. La articolul 7, de a fi introdus un nou alineat, alineatul (1), cu următorul cuprins: 

„Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnătură Şefului Direcției/Secretariatului 

Agentului guvernamental”.  

64. Se acceptă parțial. 

În acest sens a fost completat 

art. 5 cu un alineat nou (5). 

65. La art. 7 alin. (2) să fie exclus textul „în limita statelor de personal aprobate  de 

Ministerul Justiției”; expresia „printr-un ordin” să fie substituită cu expresia „prin act 

administrativ”. 

65. Nu se acceptă. 

Art. 7 alin. (2)  din proiect a fost 

modificat la propunerea 

Cancelariei de Stat. 



66. La art. 7 alin. (3) sintagma „angajați a” să se substituie cu sintagma „funcționari ai”; să 

se completeze cuvîntul „autorităților” cu cuvîntul „publice”. În propoziția a doua, textul 

„Persoanele detaşate primesc salariul de la” să se substituie cu textul „Drepturile salariale se 

vor exercita la”. 

66. Se acceptă parțial. 

A se vedea redacţia modificată a 

art. 7 alin. (3). 

67. La art. 7 alin. (4) să fie exclusă sintagma „anumite”. 67. Se acceptă.  

68. La art. 7 alin. (6) de a fi exclus. 68. Se acceptă. 

69. La art. 8, să fie substituite textele „asigurarea materială a” şi „legate de aflarea”  cu 

textele „alocarea resurselor financiare pentru” şi „referente delegării”. 
69. Se acceptă parțial  

Denumirea articolului se 

păstrează. 

70. La art. 9, alin. (4) de descifrat denumirea direcției conform statelor de personal ale 

Ministerului Justiției adoptate de către Guvern. 

70. Articolul 9 alin. (4) a fost 

exclus din proiect 

71. La art. 10, alin. (6) de a se exclude. Art. 5 al Legii nr. 982 din 11 mai 2000 „Privind 

accesul la informație” prevede expres subiecții de drept. 
71. Nu se acceptă. 

Prevederea stabilită la art. 10 

alin. (6) are drept scop stabilirea 

unor excepţii inclusiv pentru 

subiecţii stabiliţi în Legea 

privind accesul la informaţie, 

pentru a garanta 

confidenţialitatea 

corespondenţei cu Curtea 

Europeană. Din aceste 

considerente, insistăm asupra 

menţinerii acestei prevederi în 

proiectul de Lege. 

72. La art. 10 alin. (2) să fie revizuit şi clarificat. 

 
72. Nu se acceptă. 

 Lipseşte argumentarea 

73. La art. 11 alin. (4) urmează de a se exclude expresia „în caz de necesitate”; 

 
73. Se acceptă. 

74. De a insera un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: „Acordul de reglementare 

amiabilă poate fi semnat doar după ce este validat de către Curtea Europeană şi este transmis 

pentru examinarea executării de către Comitetul de Miniştri”. 

 

74. Nu se acceptă. 

Potrivit procedurilor Curții, un 

acord de reglementare nu poate 

fi validat fără a fi în prealabil 

semnat de părți (Regular 67 din 



Regulamentul Curții).   

75. La articolul 12, alin. (1), de a substitui sintagma „Agentul guvernamental poate să 

formuleze o declarație unilaterală”  cu sintagma  „pentru a pune capăt litigiului, în cazuri 

repetitive în care reclamantul nu acceptă soluționarea amiabilă, Agentul guvernamental poate 

formula o declarație unilaterală, prin care Guvernul recunoaşte încălcarea Convenției şi se 

angajează să ia o serie de măsuri individuale şi generale pentru a repara prejudiciul material şi 

moral cauzat victimei, precum şi a preveni apariția unor cauze similare pe viitor”. 

75. Nu se acceptă. 

Prevederile art. 12 alin. (1)  sunt 

în deplină concordanţă cu 

Regulamentul Curții Europene a 

Drepturilor Omului. 

76. Art. 13 alin. (3) să fie expus în următoarea redacție: „În sensul executării măsurilor 

interimare, Agentul guvernamental are dreptul să intervină în proceduri, să solicite 

instituțiilor naționale intreprinderea măsurilor necesare. 

 

76. Se acceptă parţial. 

Prevederea  vizată în obiecţie a 

fost expusă în redacţie nouă. 

77. La articolul 14, consideră necesară revizuirea alin. (2), precum şi excluderea sintagmei 

„precum şi cu alte autorități relevante” pentru a evita dublările, fiind clar că Guvernul 

reprezintă poziția comună a autorităților publice implicate”. 

77. Nu se acceptă  

Norma dată acoperă şi situaţiile 

în care autorităţile publice 

implicate sunt altele decît cele 

din subordinea Guvernului. 

78. La art. 15 alin. (2) să fie completat cu textul „în calitate de terț, în condițiile art. 36 din 

Convenție. 
78. Nu se acceptă 

Completarea este una formală 

dat fiind faptul că potrivit 

Regulamentului Curții, orice 

intervenție se face în calitate de 

terț. 

79. La art. 16, titlul să fie completat cu textul: „în fața Marii Camere”, considerăm oportună 

preluarea titlului art. 43 din Convenție, precum şi textul prevederii să fie expus în următoarea 

redacție: „ Într-un termen de 3 luni de la data hotărîrii unei Camere, Agentul guvernamental 

poate, în cazuri excepționale, să solicite retrimiterea cauzei în fața Marii Camere, în condițiile 

art. 43 din textul Convenției”. 

79. Se acceptă 



80. La art.16 alin. (2) este ambiguă prevederea ce ține de termenul „alte persoane”. Ar fi    

oportun de clarificat care sunt acestea (persoane fizice, experți internaționali, alți prestatori de 

servicii). 

 

80. Nu se acceptă, se consideră 

destul de clară și previzibilă 

versiunea actuală. 

81. La articolul 18 alin. (2) propune redactarea textului şi expunerea acestuia, preluînd 

terminologia art. 37 din Convenție, în următoarea redacție: „ Acordul de reglementare 

amiabilă sau o declarație unilaterală devine titlu executoriu după decizia Curții Europene 

privind radierea de pe rol a unei cereri, clauzele şi măsurile de remediere fiind obligatorii 

pentru Guvern. Totodată, propunem inserarea unei propoziții noi, cu următorul cuprins: 

„Decizia radierii de pe rol a cererii este transmisă Comitetului de Miniştri pentru Drepturile 

Omului”. 

 

81. 81. Nu se acceptă 

Articolul a fost expus într-o 

nouă redacție. Plus, Deciziile se 

transmit Comitetului de miniștri 

de către Curte și nu de către 

Agent. 

82. La articolul 19, alin.(1) după cuvintele „plata compensațiilor băneşti” de completat cu 

sintagma „repunerea în drepturi a victimei şi repararea prejudiciului moral”; 
82. Nu se acceptă  
Remediere inclusă la alin. (1) al 

articolului respectiv include 

repunerea în drepturi a victimei 

şi repararea prejudiciului moral.  

83. La art. 19, alin. (3) să fie exclusă sintagma „care au un rol activ în” cu sintagma 

„responsabile de”. 

 

83.  Se acceptă cu reformulare 

84. La articolul 20, alin. (1) urmează să fie excluse sintagmele „prin hotărîrile” şi „împotriva 

Republicii Moldova”; 
84. Se acceptă 

85. La articolul 20, alin. (2) urmează să fie substituit cuvîntul „coordonează” cu cuvîntul 

„monitorizează”; 

 

85. Se acceptă parțial 
Se completează textul cu 

cuvîntul monitorizează, totodată, 

agentul guvernamental are 

menirea şi de a coordona 

măsurile respective. 

86. La art. 21 ce ține de Controlul parlamentar este adusă o abordare nouă, însă conform Legii 

nr. 797 din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului statuăm lipsa 

referinței la controlul parlamentar în raport cu executarea măsurilor cu caracter general şi 

individual. 

 

86. Se acceptă  
Regulamentul Parlamentului va 

fi completat cu prevederi de 

rigoare urmare a adoptării 

prezentului proiect.  



87. Se propune expunerea articolului 22, alin. (8), în următoarea redacție, aducîndu-l  în 

concordanță cu art. 1 alin. (8) din Legea nr. 173 „Privind modul de publicare şi intrare în 

vigoare a actelor oficiale”: „Rezumatele substanțiale ale deciziilor şi Hotărîrilor Curții 

Europene, inclusiv partea executivă a acestora, propunțate în cauzele în care Republica 

Moldova are calitatea de pîrît vor fi prezentate de Agentul guvernamental pentru a fi 

publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de o lună, după intrarea în 

vigoare a deciziilor şi hotărîrilor menționate”. 

87. Alineatul respectiv a fost 

exclus urmare a comentariilor 

experţilor Consiliului Europei. 

88. La art. 23, alin. (2) propunem să fie exclus cuvîntul „general”; cuvîntul „secretariatul” să 

fie modificat la plural; textul „Secretariatele Comitetului de Miniştri şi” să fie completat cu 

textul „Departamentului pentru executarea hotărîrilor Curții Europene”; sintagma „este 

asistat” se modifică cu sintagma „prin intermediul”; 

88. Se acceptă parţial  
Textul este reformulat. 

89. La art. 23, la alin. (3) propunem să fie exclusă sintagma „poate”; să fie substituite 

sintagmele „sesiunile plenare ale”, „îndreptate împotriva Republicii Moldova”, respectiv, cu 

sintagmele „reuniunile” şi „privind jurisdicția națională”. 

89. Se acceptă parțial 

Textul este reformulat drept 

urmare a comentariilor 

Consiliului Europei. 

90. La art. 23 alin. (4) propunem să fie exclus. 90. Se acceptă 

91. La art. 24, în titlu, cuvîntul „rezoluții” propunem să fie completat cu textul 

„finale/interimare”. Pe text să fie substituită sintagma „îndreptate împotriva Republicii 

Moldova” cu sintagma „naționale”; să fie completată sintagma „se traduc” cu sintagma „se 

mediatizează”. 

91. Se acceptă parţial 

Nu este argumentată 

modificarea titlului articolului 

respectiv. 

  

5. Ministerul 

Tehnologiei 

Informației şi 

Comunicațiilor 

Scrisoare nr.01/251 

din    19.02.2014 

92. Pe parcursul întregului text al proiectului, după cuvîntul ,,autorităților” de completat cu 

cuvîntul ,,publice”, iar sintagma „Ministerul Afacerilor Externe” de substituit cu sintagma 

„Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”  în conformitate  cu  prevederie art.24 

din  Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern. 

92. Se acceptă parţial 

93. La art.2  urmează de exclus abrevierile, deoarece  proiectul de act legislativ poate conține 

definiția termenilor juridici, tehnici, economici şi a altor termeni speciali de circulație 

restrînsă, conform prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr.780¬-XV din 27 decembrie 2001 

privind actele legislative. 

93. Articolul 2 a fost exclus din 

proiect. 



94. La art. 3 alin.(5) de exclus, deoarece art.31 alin. (2) lit. z1)  din  Legea      nr.273-XIII din 

09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul national de paşapoarte prevede 

dreptul de a deține paşaport diplomatic de către Agentul guvernamental. 

94. Nu se acceptă 

Prevederea acordă Agentului 

guvernamental dreptul de a 

deţine paşaport diplomatic şi nu 

este clar de ce trebuie exclusă 

atîta timp cît este în concordanţă 

şi cu Legea la care se face 

referinţă. 

95. La art.4 alin. (4), similar condițiilor prevăzute pentru funcționarii publici conform Legii 

nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice,  ar fi 

oportun  la lit. b) de indicat experiența de 5 ani, iar la lit. c) de precizat cunoaşterea unei limbi 

de circulație internațională la nivel B2. 

95. Se acceptă parțial 

A se vedea art.2 lit. e) şi g). 

96. Art.4 alin. (5) de completat cu dreptul Agentului  guvernamental de a desfăşura activitate 

de creație,  deoarece  contravine  art.33 din Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994. 
96. Se acceptă 

97. Art. 5 alin. (2), la lit. n) sintagma  ,,registrul public”  de  substituit cu sintagma ,,Registru 

de Stat” conform noțiunilor utilizate  în  Legea nr.71- XVI din  22 martie 2003 cu privire la 

registre; 

97. Se acceptă 

98. Art. 5 de completat cu atribuția privind depunerea cererii de revizuire potrivit art. 447 şi 

art.449 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr.225- XV din 30 mai 2005. 
98. Se acceptă parțial 

Acest drept este inclus la alin. 

(4) lit. b). 

99. La art.9 alin. (2) lit.f) cuvintele ,,un alt membru al Cancelariei de Stat” de substituit cu 

,,Secretar- adjunct al Guvernului”. 
99. Articolul 9 a fost exclus din 

proiect 

100. Art.10 alin. (6) urmează a fi exclus, deoarece contravine prevederilor art.34 din 

Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994. 
100. Nu se acceptă 
Prevederea stabilită la art. 10 

alin. (6) are drept scop stabilirea 

unor excepţii inclusiv pentru 

subiecţii stabiliţi în Legea 

privind accesul la informaţie, 

pentru a garanta 

confidenţialitatea 

corespondenţei cu Curtea 



Europeană. Din aceste 

considerente, insistăm asupra 

menţinerii în proiectul de Lege. 

101. La art. 17, alin. (2), sintagma ,,alin. (1)” urmează a fi exclusă, deoarece este irelevantă. 101. Se acceptă 

102. La art. 17, cuvintele  „de autoritățile sau instituțiile publice” de substituit cu sintagma 

,,de autoritățile publice şi alte persoane juridice de drept public”,  iar cuvintele ,,şi alte 

persoane”  de substituit cu cuvintele  „de persoane juridice de drept privat”  conform art.58 şi 

art.59 din Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06 iunie 2002. 

102. Nu se acceptă 
Propunerea este una care 

limitează cercul de subiecţi ce 

pot efectua expertize. 

103. La art.19, alin.(4) urmează de precizat termenul de informare; 103. Prevederea respectivă a fost 

exclusă din proiect drept urmare 

a recomandărilor formulate de 

expertul Consiliului Europei. 

104. La art.19, alin. (5) sintagma ,,legea bugetului de stat” de substituit cu sintagma ,,în 

bugetul de stat”; 
104. Nu se acceptă  

Lipseşte argumentare.  

 

105. La art.19, alin.(7) sintagma ,,pagina oficială” de substituit cu sintagma ,,pagina web 

oficială”. 
105. Se acceptă 

106. Art. 21 alin. (3) urmează a fi reformulat, deoarece condițiile prezentării raportului este 

prevăzut la art.20 din prezentul proiect. 
106. Nu se acceptă 

Articolul 20 stabileşte modul de 

prezentare a raportului 

Guvernului şi nu Parlamentului. 

107. La art. 22, alin.(1)  denumirea Registrului de adus în concordanță cu prevederile art. 5 

alin. (1) şi art. 19 alin. (2) din Legea nr.71- XVI din  22 martie 2003 cu privire la registre; 
107. Se acceptă  

108. La art. 22, alin. (7) sintagma ,,pot fi liber distribuite” cu sintagma „pot fi plasate”. 108. Prevederea respectivă a fost 

exclusă din proiect drept urmare 

a recomandărilor formulate de 

expertul Consiliului Europei. 

109. Din art. 27 de exclus prevederile privind dezafectarea resurselor bugetare din contul 

autorității publice, deoarece contravine  art.361 din Legea nr. 847–XIII     din 24 mai 1996 

privind sistemul bugetar şi procesul bugetar. 

109. Nu se acceptă  
Nu este concretă obiecţia. 

Dezafectarea are drept scop 

ridicarea responsabilității 

instituționale pentru respectarea 



Convenției.  Dezafectarea va fi 

realizată de Ministerul 

Finanțelor la formarea bugetului 

unde raționamentele de 

securitate financiară a 

autorităților vor fi luate în 

considerație. Mai mult ca atît, 

dezafectarea este o chestiune de 

oportunitate și nu este 

obligatorie în esența sa. În cele 

din urmă, dezafectarea chiar 

dacă ar fi operată va permite 

balansarea fluxurilor financiare 

între autoritățile statului, în 

special în situația cînd 

încălcările au fost generate prin 

obținerea unor anumite sume în 

contul acestor autorități.   

110. Art. 28 alin. (2) de reformulat, deoarece sesizările cu caracter general al Agentului 

guvernamental pot avea caracter de recomandare pentru a fi folosite într-o cauză cu caracter 

individual. 

110. Se acceptă,  

111. Art. 34 alin. (2) de completat cu următoarele acte legislative de modificare, potrivit 

normelor tehnicii legislative prevăzut  la art. 39 alin. (4) din Legea nr.780-XV din 27 

decembrie 2001 privind actele legislative:  

a) art.XII din Legea nr. 222 din 17 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative; 

 b) art.II  din  Legea nr.24 din 03 martie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative; 

c) Legea    nr. 48 din 09 martie 2006 pentru modificarea Legii nr.353-XV din 28 octombrie 

2004 cu privire la Agentul Guvernamental. 

111. Se acceptă 
S-a indicat că se abrogă Legea 

nr. 353-XV din 28 octombrie 

2004 cu privire la Agentul 

guvernamental, cu modificările 

şi completările ulteriore. 



6. Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Scrisoare nr. 07-2/79 

din   17.02.2014 

 

112. La art. 1, alin. (1), cuvintele „drepturilor”, „omului”, „libertăților” din denumirea 

Convenției se scriu cu majusculă – „Drepturilor”, „Omului”, „Libertăților”, pentru a respecta 

stilul utilizat în versiunea oficială (www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf). Prin 

analogie, rectificările corespunzătoare trebuie efectuate în tot textul legii. 

112. Nu se acceptă 

Denumirea corespunde Hotărîrii 

Parlamentului nr. 1298 din 24 

iulie 1997 privind ratificarea 

Convenţiei pentru apărarea 

drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, 

precum şi a unor protocoale 

adiţionale la această Convenţie. 

113. La art. 3, alin. (3), cuvintele „Ministrului” și „Justiției” se scriu cu majusculă – 

„Ministrului”, „Justiției”. Prin analogie, rectificările corespunzătoare trebuie efectuate în tot 

textul legii. 

113. Nu se acceptă 

Obiecţia nu corespunde 

gramaticii limbii romîne. 

114. La art. 3, alin. (2), sintagma „prezenta lege” se substituie cu sintagma „prezentei legi”; 

cuvîntul „actele” se substituie cu cuvîntul „acte”; cuvîntul „tratatele” se substituie cu cuvîntul 

„tratate”. 

114. Se acceptă  

Textul a fost ajustat. 

115. La art. 4, alin. (3), considerăm că înainte de cuvîntul „numirea” trebuie inserat cuvîntul 

„despre”. La alin. (4), cuvîntul „funcții” se substituie cu cuvîntul „funcție”. Tot aici, la lit. b), 

se menționează că Agentul guvernamental trebuie să întrunească următoarea condiție 

specială: „să aibă experiența necesară exercitării mandatului”. Considerăm că norma în cauză 

este echivocă și nu stabilește  clar care sunt exigențele față de experiența profesională a 

persoanei care intenționează să ocupe funcția de Agent guvernamental. Din acest motiv, 

considerăm că trebuie de specificat concret cerința referitoare la experiența profesională. 

115. Se acceptă 

A se vedea art. 2 din proiect. 



 116. La lit. c), se menționează că Agentul guvernamental trebuie „să  cunoască  fluent  cel  

puțin  una  din  limbile  de  lucru  ale  Consiliului Europei”. 

Conform art. 12 din Statutul Consiliului Europei,  

Limbile oficiale ale Consiliului Europei sunt franceza și engleza. Regulamentele interioare 

ale Comitetului Miniștrilor și ale Adunării Consultative vor decide asupra circumstanțelor și 

condițiilor în care pot fi utilizate și alte limbi. 

Astfel, la art. 4, alin. (4), lit. c), considerăm că este necesar de a specifica concret care limbă 

trebuie să o cunoască Agentul guvernamental, pentru a evita orice confuzie, deoarece limbile 

oficiale ale Consiliului Europei sunt engleza și franceza, iar ca limbi de lucru mai sunt 

utilizate germana, italiana și rusa. În acest context, sugerăm autorului proiectului să revadă 

care noțiune totuși trebuie să utilizeze în vederea identificării limbii care trebuie să o 

cunoască Agentul guvernamental – una din limbile oficiale sau una din limbile de lucru ale 

Consiliului Europei.  

116. Se acceptă 

117. La art. 5, alin. 2, lit. h), cuvîntul „LA” se scrie cu minuscule. 117. Se acceptă 

118. În art. 14, în titlu, cuvîntul „inter-statale” trebuie substituit cu cuvîntul „interstatale”; în 

alin. (1) și (2), cuvîntul „inter-statală” se va substitui cu cuvîntul „interstatală”. Aceeași 

obiecție se referă și la art. 15, alin. (3). 

118. Se acceptă 

119. La art. 19, alin. (4), după sintagma „pînă la” se adaugă sintagma „sau după”, iar 

sintagma „sa după aceasta” se exclude pentru ca ideea textului legal să fie formulată clar. 

119. Norma a fost exclusă din 

textul proiectului urmare a 

recomandărilor expertizei 

Consiliului Europei 

120. La art. 22, alin. (3), virgula de la sfîrșitul frazei trebuie exclusă. La alin. (8), cuvîntul 

„hotărîrile” se substituie cu cuvîntul „hotărîre”. La art. 23, alin. (3), cuvîntul „asistă” se 

substituie cu cuvîntul „asista”. 

120. Textul articolului a fost 

revizuit. 

121. Considerăm că la art. 24, sintagma „rezoluții și decizii ale” trebuie substituită cu 

sintagma „rezoluțiile și deciziile”, iar sintagma „prevederile căruia se aplică în mod 

corespunzător” trebuie exclusă, deoarece este de prisos. 

121. Se acceptă 

122. La art. 31, alin. (1), cuvîntul „întră” se substituie cu cuvîntul „intră”. 122. Se acceptă 

123. Avînd în vedere multiplele obiecții redacționale, considerăm că proiectul trebuie revăzut 

prin prisma prevederilor art. 19 din Legea privind actele legislative, nr. 780 din 27.12.2001. 

123. Textul proiectului a fost 

prelucrat redacțional. 



7. Ministerul Apărării 

Scrisoare nr. 11/234 

din    20.02.2014 

124. Necesită să fie revizuită utilizarea termenului „Statul are drept la regres” din conținutul 

art.26 „Regres individual” şi din art.27 „ Regres instituțional” din proiectul de lege menționat. 

Fiind o categorie complexă, noțiunea de stat este folosită în mai multe sensuri. În sens restrîns 

şi concret, statul este ansamblul autorităților publice care asigură guvernarea. În acest context, 

se propune să fie substituită sintagma „ Statul are drept de regres” din art.26 şi art.27 prin 

prevederi concrete ce ar prevedea expres autoritatea publică sau, după caz, autoritățile publice 

ale Republicii Moldova care urmează să exercite dreptul la regres individual şi dreptul la 

regres instituțional. 

124. Se acceptă parțial. 

A se vedea prevederile 

Capitolului V din proiect care a 

fost modificat inclusiv prin 

prisma recomandărilor conținute 

în expertiza Consiliului Europei. 

8. Ministerul 

Finanțelor 

Scrisoare nr.19-

09/385 din    

05.03.2014 

125. Art.4 alin.(1) urmează a fi completat cu o propoziție, care va fi expusă pînă la textul 

propus în proiect: „Pentru ocuparea funcției de Agent guvernamental se organizează concurs 

în condițiile legii”. 

Propunerea dată se întemeiază pe art.6 alin.(4) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire 

la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, care stabileşte expres că pentru 

ocuparea unor funcții de demnitate publică prin numire se organizează concurs în condițiile 

legii. În acest sens, subliniem că funcția de Agent guvernamental face parte din funcțiile de 

demnitate publică, deoarece acesta se regăseşte în anexă la Legea sus-menționată. 

125. Nu se acceptă,  

Legea specială derogă de la 

legea generală. Numirea în 

funcție a Agentului 

guvernamental presupune 

încrederea acordată de către 

Guvern, similar miniștrilor sau 

vice-miniștrilor care nu sunt 

numiți prin concurs.   

126. La art.4 alin.(2) consideră că prima propoziție urmează a fi expusă în următoarea 

redacție: „Mandatul încetează în baza cererii de demisie sau deces al Agentului 

Guvernamental, precum şi în urma demisiei Guvernului, cu excepția cazului în care Agentul 

guvernamental este reconfirmat în funcție de noul Guvern.” Propunerea dată este bazată pe 

faptul că Agentul guvernamental reprezintă anume Guvernul în fața Curții Europene, fapt 

care atrage după sine concluzia că mandatul Agentului guvernamental nu poate depăşi 

mandatul Guvernului, care l-a numit. Mai mult ca atît, potrivit art.7 alin.(1) din Legea cu 

privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, mandatul demnitarului este de 

4 ani, dacă un alt termen nu este stabilit prin Constituție sau prin legea specială ce 

reglementează activitatea acestuia. Astfel, urmează a fi numit pe un anumit termen, fapt care 

nu se conține în textul proiectului prezentat spre examinare. Astfel, se propune ca termenul 

respectiv să fie legal cu termenul în care activează Guvernul, care l-a numit. 

126. Nu se acceptă. 

Articolul (2) din proiect oferă 

Guvernului posibilitatea de 

eliberare  din funcția de Agent 

guvernamental. Deci, Guvernul 

astfel poate să-și exprime 

încrederea față de persoana ce 

ocupă această funcție. 



 127. La art.4 alin.(4) lit. b se impune necesitatea concretizării experienței minime necesare 

exercitării mandatului (în viziunea noastră, aceasta ar trebui să fie de cel puțin 10 ani în 

domeniul dreptului). 

 

127. Se acceptă pațial 

Experiența minim necesară este 

de 7 ani. 

 

128. La art.4 alin.(4) lit. c) sintagma „limbile de lucru” urmează a fi substituită cu sintagma 

„limbile oficiale”. Or, limbile oficiale ale Consiliului Europei sunt limbile franceză şi engleză 

(care ar fi necesare şi pentru reprezentarea Guvernului în fața Curții Europene), iar ca limbi 

de lucru ale Consiliului mai sunt acceptate limbile rusă, italiană şi germană. 

 

128. Se acceptă 

129. Art.5 alin.(2) lit. i) urmează a fi expusă în redacția care se conține în art.6 lit. d) din 

actuala lege. Or, Agentul guvernamental nu poate fi asimilat unui expert în sensul în care 

prevede proiectul propus spre examinare. 

129. Nu se acceptă, . Termenul 

de ”expert” este utilizat cu 

referință la limbajul procedurilor 

Consiliului Europei unde 

delegații în comitetele inter-

guvernamentale poartă titulatura 

de ”expert” 

130. Textul art.5 lit. j) urmează a fi completat la final cu sintagma „numai după consultarea 

avizelor obținute în conformitate cu art.11 din prezenta lege”. 

Consideră că la asemenea interveniri în procedurile naționale sau redeschiderea acestora este 

necesară consultarea Ministerului Finanțelor şi a autorităților publice sau organe de resort 

cărora li se atribuie ca învinuire pretinsa încălcare a drepturilor reclamantului. 

130. Nu se acceptă 

Potrivit art. 5 alin. (4) lit. b), 

cazurile în care Agentul 

intervine sau participă în 

procedurile naționale sau solicită 

redeschiderea acestora, trebuie 

să fie prevăzut de lege, respectiv 

condiţia consultării prealabile a 

autorităţilor interesate este 

stabilită în legi speciale. 

131. De asemenea, Codul de procedură civilă (la capitolul „Revizuirea hotărîrilor”) urmează a 

fi completat cu o prevedere privind intervenirea obligatorie în proces a Ministerului 

Finanțelor în cazul inițierii de către Agentul Guvernamental a cererilor de revizuire sau a altor 

cereri de acest gen. Această propunere este întemeiată pe faptul că, în urma admiterii cererilor 

de revizuire a Agentului guvernamental, Curtea Supremă de Justiție dispune încasarea 

mijloacelor băneşti din contul bugetului de stat (uneori în proporții considerabile) fără a oferi 

posibilitatea autorității, care administrează acest buget, de a-şi formula poziția proprie, fapt 

care are ca efect încălcarea dreptului la un proces echitabil. 

 

131. Obiecţia nu se referă la 

proiectul respectiv. 



132. În art.5 alin.(3) urmează a fi exclusă sintagma „inclusiv în ceea ce priveşte 

reglementarea amiabilă sau declarația unilaterală”. În acest sens, relevă că este necesară 

menținerea solicitării de către Agentul guvernamental, în caz de reglementare amiabilă a 

cauzei sau formulării declarației unilaterale, a solicitării poziției pe marginea acestor fapte a 

Ministerului Finanțelor şi a altor autorități interesate/relevante. 

În contextul propunerii date, se impune necesitatea de a completa art.11 din proiect cu o 

prevedere cu următorul conținut: „Pentru soluționarea pe cale amiabilă a unei cauze sau 

formulării declarației unilaterale, Agentul guvernamental este obligat să solicite avizul 

Ministerului Finanțelor, precum şi a altor autorități publice sau organe de resort cărora li se 

atribuie ca învinuire pretinsa încălcare a drepturilor reclamantului. Avizele trebuie prezentate 

Agentului guvernamental în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, dacă în aceasta din 

urmă nu este prevăzut un alt termen.”. 

În această ordine de idei, subliniază că solicitarea avizelor respective este condiționată de 

faptul că Agentul guvernamental, pînă la reglementarea cauzei pe cale amiabilă sau formulării 

declarației unilaterale, urmează să cunoască poziția autorității publice, cărora li se atribuie că 

au încălcat drepturile reclamanților. De asemenea, este necesară şi solicitarea avizului 

corespunzător din partea Ministerului Finanțelor, care ulterior are obligația de a executa 

deciziile Curții Europene de radiere a cererilor. Mai mult ca atît, practica existentă de a 

solicita avizele date a arătat că prin acestea pot fi obținute informații noi, care au un 

roldeterminant asupra modului şi condițiilor de reglementare a cauzei pe cale amiabilă sau 

formulării declarației unilaterale. 

132. Alineatul (3) a fost exclus. 

 

133. Art.15 din proiect urmează a fi exclus, deoarece Agentul guvernamental, prin prisma 

art.3 din proiect, reprezintă Guvernul în fața Curții Europene, fapt care ar face imposibilă 

reprezentarea de către acesta a unui reclamant-cetățean al Republicii Moldova, care a depus o 

cerere la Curtea Europeană împotriva altui stat. În acest sens, consideră că reclamantul dat 

poate liber să beneficieze de serviciile unui avocat fără careva intervenții din partea Agentului 

guvernamental. 

133. Nu se acceptă,  

obiecția nu este pertinentă, 

deoarece la art. 15 se au în 

vedere cauze interstatale. 

134. Art.17 alin.(2) urmează a fi completat la final cu următoarea sintagmă „cu respectarea 

legislației privind achizițiile publice”. În acest sens, relevă faptul că urmează a fi organizate 

procedurile de achiziții publice în caz de efectuare a expertizelor contra plată. 

 

134. Urmare a recomandărilor 

formulate în expertiza 

Consiliului Europei, articolul dat 

a fost exclus din textul 

proiectului. 



135. Art.22 alin.(4) din proiect urmează a fi completat la final de asemenea cu sintagma „cu 

respectarea legislației privind achizițiile publice”.  
135. Nu se acceptă 

Nu se consideră necesară 

completarea. La contractarea 

traducătorilor, oricum se 

respectă legislația privind 

achizițiile publice. 

136. Art.27 alin.(2) şi alin.(3) din proiect urmează a fi exclus. Astfel, regresul, de regulă. 

Presupune întreprinderea măsurilor de returnare a mijloacelor băneşti achitate. În acest sens, 

accentuează că nu este clar modul de funcționare a regresului individual preconizat la art.27 

alin.(2) şi alin.(3). Or, se prezumă că regresul ar fi aplicabil după executarea hotărîrii/deciziei 

Curții Europene. Prin urmare, care ar fi necesitatea de a prezenta reclamantului careva scuze 

oficiale în cazul în care acesta a obținut deja cîştig de cauză la Curtea Europeană împotriva 

statului şi a ridicat mijloacele băneşti adjudecate. 

Este necesar de a efectua o analiză suplimentară a regresului instituțional, prevăzut în art.27 

alin.(4) – (5) din proiect. În acest sens, relevă că scopul regresului ar trebui să fie încasarea 

mijloacelor băneşti achitate de către stat anume din contul funcționarului de demnitate 

publică sau funcționarului public vinovat. Or, reținerea resurselor financiare din contul 

autorității ar însemna că prejudiciul cauzat de către funcționar ar putea fi acoperit din contul 

aceloraşi resurse bugetare. Mai mult ca atît, o asemenea dezafectare a mijloacelor băneşti din 

contul autorității ar putea atrage după sine absolvirea  însăşi a funcționarului de la răspundere 

pe motivul că însăşi prejudiciul cauzat ar fi fost reparat prin dezafectarea enunțată. 

136. Nu se acceptă 

Prezentarea scuzelor este un 

remediu şi nu poate fi substituită 

prin compensaţii băneşti. 

Dezafectarea are drept scop 

ridicarea responsabilității 

instituționale pentru respectarea 

Convenției.  Dezafectarea va fi 

realizată de Ministerul 

Finanțelor la formarea bugetului 

unde raționamentele de 

securitate financiară a 

autorităților vor fi luate în 

considerație. Mai mult ca atît, 

dezafectarea este o chestiune de 

oportunitate și nu este 

obligatorie în esența sa. În cele 

din urmă, dezafectarea chiar 

dacă ar fi operată va permite 

balansarea fluxurilor financiare 

între autoritățile statului, în 

special în situația cînd 

încălcările au fost generate prin 

obținerea unor anumite sume în 

contul acestor autorități.   

 



9. Procuratura 

Generală 

Scrisoare nr.28-

2d/14-47 din 

18.02.2014 

137. La alin.(3) al art.3 propune să fie exclusă sintagma „ministrului justiției”, pe motivul 

inoportunității dublei subordonări a Agentului guvernamental, pentru a evita posibile confuzii 

la aplicarea legii. Consideră că Agentul guvernamental ar trebui să dea dovadă de o marjă 

sporită de independență în domeniul de luare a deciziilor în ceea ce privește raporturile sale 

cu Curtea Europeană și comitetele specializate ale Consiliului Europei (pe de o parte), 

precum și cu autoritățile naționale (pe de altă parte).  

 

137. Nu se acceptă 

În structura Ministerului justiției 

este inclusă și funcția de Agent 

guvernamental, acesta fiind 

asistat de direcția specializată a 

ministerului. Astfel, Agentul 

este parte componentă a 

ministerului justiției și se 

subordonează ministrului 

justiției. 

 138. Subordonarea sa față de Prim-ministru, în calitate de șef al Guvernului ar trebui să se 

rezume doar la coordonarea poziției statului la examinarea cauzelor împotriva Republicii 

Moldova și la adoptarea măsurilor de ordin general și individual, care derivă din executarea 

hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului. 

 Din aceste considerente propunem de adăugat la art.3, alin. (1), după cuvintele „în 

ceea ce priveşte” cuvintele „examinarea cauzelor împotriva Moldovei şi” .   

138. Prevederea vizată de 

obiecție a fost exclusă din 

proientul de Lege. 

139. Cît privește condițiile enumerate la art.4 alin.(4) pe care trebuie să le întrunească 

candidatul la funcția de Agent guvernamental acestea sunt incomplete, în sensul că lit.b) al 

alin.(4) nu stabilește clar experiența (calculată în ani), ci doar se rezumă la indicarea generică 

a termenului de experiență necesară.  

În acest sens, este necesar a indica termenul de cel puțin 10 ani de experiență în domeniul 

jurisprudenței (în calitate de judecător, procuror, avocat, profesor în domeniul dreptului). 

139. Se acceptă pațial 

Experiența minim necesară este 

de 7 ani. 

 

140. Totodată, se propune completarea art.4 cu alineatele (6) și (7) care ar reglementa 

termenul de exercitare a mandatului de Agent guvernamental și procedura de selectare a 

candidatului la această funcție. 

140. Nu se acceptă 

Agentul Guvernamental nu va fi 

numit pe un anumit termen, 

acesta  îşi va exercita activitatea 

atîta timp cît se va bucura de 

încrederea acordată de guvern, 

respectiv nu va fi selectat în 

bază de concurs.  



141. Consideră că lipsa transparenței procesului decizional poate duce la anumite consecințe 

indizerabile care urmează a fi limitate fie la un singur termen de 7 ani, fără posibilitate de 

prelungire, fie la un termen de 4 ani, cu o singură posibilitate de prelungire a mandatului. De 

asemenea, consideră necesar de a completa art.4 cu noi prevederi ce ar reglementa 

modalitatea de anunțare şi desfăşurare a concursului, depunerea dosarelor de către candidați, 

constituirea Comisiei de selecție a candidaților, aprobarea Regulamentului privind 

desfăşurarea concursului pentru funcția de Agent guvernamental. 

141. Nu se acceptă  

Agentul guvernamental se 

numeşte în funcţie pentru o 

perioadă nedeterminată şi în 

baza încrederii Guvernului fără 

a fi organizat concursul. 

 

142. Alin. (5) al art.4 de transferat la art.3, deoarece textul acestuia ține de statutul Agentului 

Guvernamental. 
142. Se acceptă 

143. La art.5 alin.(2) lit.m) se propune de completat după sintagma „Ministerul de Externe” 

cu cuvintele „Președintele Curții Supreme de Justiție, Procurorul General, Președintele 

Consiliului Superior al Magistraturii, Președintele Consiliului Superior al Procurorilor”. 

143. Nu se acceptă 

Aceste autorități se includ în 

categoria „alte autorități 

relevante” stipulate în dispoziția 

respectivă. 

144. La art.6 alin.(3) urmează a fi indicată perioada de timp pe parcursul căreia, persoana care 

a deținut anterior funcția de Agent guvernamental nu poate să acorde asistență reclamanților 

pe cauzele pendinte la Curte, comunicate sau depuse în perioada cînd exercita funcția de 

Agent guvernamental. 

144. Nu se acceptă 

Termenul este nelimitat. 

145. Articolul 6 urmează să fie completat cu un nou alineat, care urmează să prevadă 

sancțiunile disciplinare și temeiurile de destituire din funcție pentru incompatibilități și 

încălcare a obligațiunilor. 

145. Se acceptă parțial 

Proiectul a fost completat cu 

incompatibilităţi.   

146. Articolul 7 urmează a fi reintitulat, prin înlocuirea sintagmei „Secretariatul Agentului 

guvernamental” cu „Asigurarea activității Agentului guvernamental”. Propunerea se justifică 

prin faptul că Agentul guvernamental este o funcție fără portofoliu, iar Direcția respectivă 

este o subduviziune a Ministerului justiției, consultanții și specialiștii din direcție fiind 

subordonați ministrului justiției.  

146. Se acceptă 

147. În atare situație, se propune ca funcționarii direcției și persoanele detașate în cadrul 

direcției să fie subordonați doar funcțional Agentului guvernamental, nu și din punct de 

vedere administrativ (salariu, asigurare tehnico-materială și logistică). 

147. Nu se acceptă  

Agentul guvernamental nu se 

bucură de independenţă 

funcţională şi financiară, astfel 

sursele financiare pentru 

activitatea Agentului şi a 



personalului inclus în structura 

ce-i asigură activitatea sunt 

prevăzute în bugetul 

Ministerului Justiţiei. 

148. La art.9 alin.(2)  lit.g), h), i) și j), urmează de înlocuit sintagma „vice-ministru” cu cea de 

„ministrul” sau de aplicat aceeaşi modalitate utilizată la celelalte litere. 
148. Articolul 9 alin. (2) a fost 

exclus din proiect. 

149. Alineatul (5) al art.10 urmează a fi expus în următoarea redacție: „Comentariile 

prezentate de autorități poartă caracter subsidiar și vor fi folosite exclusiv pentru formularea 

observațiilor, fără a fi prezentate de sine stătător Curții Europene”. 

149. Nu se acceptă 

Propunerea nu este argumentată. 

150. De asemenea, urmează să fie precizată oportunitatea inițierii supravegherii 

guvernamentale și a controlului parlamentar ale unor și aceleași chestiuni legate de 

întreprinderea măsurilor de ordin individual și general, legate de executarea hotărîrilor și 

deciziilor Curții Europene prevăzute de  art.20 și art. 21.  

150. Nu se acceptă 

 Conceptual controlul 

parlamentar nu poate exista fără 

un o supraveghere 

Guvernamentală. Nu putem 

exclude din ecuația în materia 

executării Guvernul, care este 

responsabil de raportare și 

monitorizare a executării. 

151. La art.26 alin.(3) termenul de prescripție de 3 ani indicat pentru regresul propus, atît 

pentru procedurile penale, civile, contravenționale sau disciplinare este unul generic și nu 

poartă caracter special, în coraport cu fiecare procedură care urmează a fi inițiată. 

Nu poate fi aplicat unul și același termen de prescripție de 3 ani tuturor procedurilor cînd 

pentru unele proceduri (cum ar fi cele contravenționale și disciplinare)  legea prevede termene 

generale și speciale de prescripție cu mult mai mici.  

De asemenea, procedura  privind reluarea termenului de prescripție este ambiguă și lasă loc 

de interpretări în cazul cînd nu se indică momentul din care urmează fi reluat termenul pe 

cînd  unele legi speciale (Codul contravențional și Codul muncii, precum și alte legi speciale) 

nu prevăd asemenea posibilitate. 

151. Articolul 26 a suferit 

modificări fiind eliminat şi 

alin. la care se face referinţă. 



10. Curtea Supremă de 

Justiție 

Scrisoare nr.6-

179/14 din 

03.,03.2014 

 

152. În acelaşi timp, cu referire la dispozițiile art.26 din proiect, prin care se prevede 

instituirea regresului individual din partea statului împotriva persoanelor sau a funcționarilor 

a căror acțiuni sau omisiuni, cu intenție sau din neglijență, au determinat sau au contribuit 

semnificativ la constatarea unei încălcări din partea Curții Europene într-o hotărîre sau au 

impus reglementarea amiabilă ori redactarea normei legale astfel încît, aceasta să angajeze 

răspunderea materială a judecătorilor doar în cazurile cînd magistrații sunt atraşi la 

răspundere materială în urma pronunțării cu bună-ştiință de către ultimii a unei hotărîri, 

sentințe, decizii sau încheieri contrare legii. 

 

152. Nu se acceptă. 

Calitatea actului de justiție 

trebuie să implice 

responsabilitatea judecătorilor. 

Totodată, articolul dat a suferit 

unele modificări de ajustare. 

11. Uniunea Națională a 

Executorilor 

Scrisoare nr.353 din       

13.03.2014 

153. La art.2 în conținutul definiției „măsură interimară”, urmează a fi substituit termenul 

„eminent” cu termenul „iminent”. Conținutul alin.(1) din art.3 denotă sarcina și atribuțiile 

agentului guvernamental și nu se referă la statut. Sub acest aspect, este similar, dar nu identic 

cu conținutul alin.(1) art.5. Drept urmare, necesită a fi asigurată corelarea acestora și gruparea 

lor în art.5. Alin.(5) art.4 se referă la statut şi trebuie să fie inserată la art. 3 şi nu 4. 

 

 

153. Se acceptă 

Articolul 2 a fost exclus din 

proiect. Totodată, art. 3, 4 şi 5 

au fost revăzute. 

154. Există o incertitudine juridică cu privire la limitele de incidență ale Legii nr.199 din 

16.007.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică în materia 

exercitării mandatului, remunerarea muncii și garanții sociale, suspendarea și încetarea 

mandatului, răspunderea demnitarului etc., precum și modul de soluționare a conflictelor 

dintre actul normativ în vigoare și proiectul de lege supus analizei. De notat, că proiectul de 

lege conține o formulă declarativă, fără a oferi referințe cu privire la aspectele nominalizate: 

„funcția de Agent Guvernamental este de demnitate publică […]”.  

154. Nu se acceptă 

În Legea 199 se conţin norme 

generale pe cînd în proiect, 

speciale. Astfel, Legea 199 se va 

aplica atîta timp cît în proiectul 

respectiv nu este prevăzut 

altceva. 



155. Considerăm că subordonarea „directă” a Agentului guvernamental prevăzută la alin.(3) 

art.3 din proiect, subminează substanțial garanțiile necesare exercitării funcției. O asemenea 

subordonare nu asigură independența și imparțialitatea Agentului guvernamental, precum și 

afectează exercitarea în substanță a dreptului specificat la alin.(3) art.5 din proiect. Opinăm, 

că subordonarea specificată urmează a fi substituită prin instituirea răspunderii juridice a 

Agentului guvernamental și formularea expresă a condițiilor de răspundere. Concomitent, 

UNEJ observă că prin textul proiectului se intenționează instituirea Consiliul consultativ al 

Agentului guvernamental, ceea ce reduce substanțial marja de deviere de către acesta de la 

politicile statului în materia vizată și confirmă necesitatea eliminării subordonării. 

155. Nu se acceptă 

Din proiect a fost exclus alin. (3) 

a art.5. Agentul guvernamental 

este avocatul Republicii 

Moldova la CtEDO, respectiv, el 

trebuie să se subordoneze 

Guvernului. 

156. În conformitate cu alin.(1) art.6 al Legii nr.199/2010, ocuparea funcției de demnitate 

publică are loc prin alegeri sau prin numire, în condițiile legii. Deși legea statuează două 

modalități de accedere în funcția de Agent guvernamental, considerăm imperios organizarea 

unui concurs de accedere în funcția de Agent guvernamental, similar concursului de numire a 

Judecătorului la CtEDO. 

156. Nu se acceptă 

Funcția de Agent guvernamental 

se va ocupa prin numire                          

157. În acord cu lit.a) alin.(4) art.4, în calitate de cerință specială este prevăzută condiția ca 

pretendentul să fie licențiat în drept. Din acest punct de vedere, considerăm că funcția 

abordată implică cerințe mai riguroase,  prin urmare,  propunem substituirea acestei condiții 

cu cea de a deține titlu de magistru în științe juridice.  

157. Nu se acceptă 

Cerinţa dată nu este obligatorie 

pentru accederea în funcţie a 

actorilor din sectorul justiţiei 

cum ar fi: judecător, procuror, 

reprezentanţi ai profesiilor 

conexe sistemului justiţiei.  

158. În același timp, condițiile prevăzute la lit.b) și lit.c) alin.(4) art.4, cuprind termeni ce 

reduce previzibilitatea criteriilor de accedere în funcție, „experiența necesară”, „fluent”. 

Astfel, nu putem sprijini menținerea acestor condiții în varianta expusă și opinăm pentru 

reconfigurarea acestora cum ar fi: susținerea unui examen privind cunoașterea limbii; 

specificarea expresă a experienței necesare (în ani). 

158. Se acceptă  

 



159. Luând în considerarea art.1, art.5 și Capitolul IV, din proiect, precum și argumentele 

evocate în nota informativă a acestuia, corelate cu domeniul specific, atribuțiile și sarcinile 

Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, considerăm oportună prezența permanentă a 

președintelui UNEJ în cadrul Consiliului consultativ al Agentului guvernamental, prin 

includerea în calitate de membru permanent a acestuia. Subliniem, că subtilitățile sensibile și 

inevitabile ce subzistă în procedura de executare, au o valoare sporită în cadrul activității 

Agentului guvernamental. Pe această cale, propunem completarea alin.(2) art.9 cu o literă 

nouă cu următorul conținut: „Președintele UNEJ sau o altă persoană desemnată de către 

acesta.” 

159. La art. 9, alin. (2) a fost 

exclus. 

160. La alin.(5) art.11, consideră oportună excluderea sintagmei „anularea titlurilor 

executorii”. Dat fiind faptul că titlu executoriu nu reprezintă un act de dispoziție al instanței 

judecătorești, anularea acestuia nu produce efecte juridice de nulitate și asupra actului de 

dispoziție al instanței în temeiul căruia a fost emis și, viceversa, anularea actului de dispoziție 

duce la nulitatea titlului executoriu. În același timp, legea (Codul de executare în art.13) 

statuează garanția potrivit cu care, titlu executoriu se scoate din circuit, în cazul 

intervenției(modificare/casare) asupra actului de dispoziție al instanței judecătorești. De 

asemenea, prin acord nu poate fi instituit efectul nulității, acest efect poate fi dispus prin actul 

de dispoziție al instanței judecătorești (art.114 din Constituția RM). 

160. Se acceptă 

161. La alin.(1) art.18, sintagma „titluri executorii” urmează a fi substituită cu sintagma 

„documente executorii”, întru asigurarea caracterului unitar al terminologie utilizate în Codul 

de executare (lit. l) art.11). Același raționament este aplicabil și pentru alin.(2) art.18 din 

proiect. În context, alin.(1) art.18 din proiect urmează a fi corelat cu lit. l) art.11 din Codul de 

Executare  și ajustate pentru a elimina disparitățile eventuale. 

161. Se acceptă 

162. La alin.(3) art.26 din proiect, sintagma „se reiau” produce confuzii de natură aplicativă, 

sugerăm substituirea acesteia. 
162. Se acceptă 



163. Potrivit notei informative, „Regresul instituțional este o noutate introdusă prin lege și în 

principal prevede posibilitatea solicitării unor scuze oficiale în numele autorității culpabile 

precum și a compensării pierderilor financiare suportate de bugetul de stat prin reducerea 

proporțională a bugetelor autorităților responsabile”. Apreciem existența unui mecanism de 

regres orientat spre redresarea repercusiunilor suportate de către stat, însă obiectăm cu privire 

la funcționalitatea și viabilitatea mecanismului în variantă propusă în proiect. Sub prim 

aspect, termenul „statul” specificat în alin.(1) art.27 cât și în alin.(1) art.26 din proiect trebuie 

să fie urmat de organul împuternicit nemijlocit cu atribuții în materia vizată la acest articol. 

De asemenea, alin.(2) al art.27 din proiect, conferă statului opțiunea nejustificată de a pleda 

pentru una din variantele specificat în conținutul acestui articol. Considerăm că o asemenea 

opțiune compromite scopul și sarcinile mecanismului per se. Or, urmare a condamnării 

statului, sau a încheierii unui acord de reglementare amiabilă ori formularea unei declarații 

oficiale unilaterale, implică compensare pecuniară și suportată de către stat a unor pierderi 

financiare semnificative (ținând cont de numeroasele condamnări la CtEDO). Drept urmare, 

propunem ca mecanismul de regres să se refere exclusiv la dezafectarea resurselor financiare, 

iar, obligația de a prezenta scuzele oficiale reclamantului să fie o măsură facultativă, 

adițională, așa cum este specificată în alin.(3) art.27 din proiect. Sub alt aspect, regresul 

instituțional în formula specificată în proiect, se inițiază împotriva instituție/autorității și nu 

împotriva persoanei/persoanelor culpabile. Considerăm inadecvat acest model de tratare a 

lucrurilor, deoarece funcționalitatea institituției/autorității poate fi dezechilibrată în fond 

calitativ și cantitativ, datorită insuficienței sau lipsei resurselor financiare care au fost 

dezafectate în rezultatul culpabilității unei persoane din cadrul acesteia. În alți termeni, 

instituția/autoritatea suportă o povară neîntemeiată în locul subiectului culpabil, iar persoana 

vinovată va continua să beneficieze de remunerarea prevăzută de lege, garanțiile sociale etc.. 

În acest context, sugerăm instituirea și consolidarea unui mecanism de regres orientat 

nemijlocit împotriva subiectului culpabil fără a antrena, după caz, instituția/autoritatea din 

cadrul căreia face parte subiectul vinovat, corespunzător, excluderea prejudicierea altor 

subiecți neimplicați. 

163. Se acceptă parţial 

Capitolul V din proiect a fost 

modificat.  



164. Reieșind din proiectul legii, precum și din lit.l) art.11 CE, acordul de soluționare pe cale 

amiabilă a cauzei semnat de părți, constituie document executoriu, precum și declarația 

unilaterală. În același timp, sesizarea de către victimă a CtEDO nu are ca și efect încetarea 

procedurii de executare silită intentată la nivel național în temeiul unui document executoriu 

(e.g.titlu emis în baza hotărârii judecătorești). Drept urmare, există contradicții atunci când 

obiectul Acordului sau declarației unilaterale este identic cu obiectul documentului executoriu 

care se află în procedură de executare silită. Cu titlu de exemplu, procedura de executare silită 

fiind intentată și se desfășoară în temeiul titlului executoriu național privind alocarea spațiului 

locativ. Concomitent,  urmare a sesizării CtEDO de către creditor(victimă), a fost încheiat un 

Acord de soluționare pe cale amiabilă a cauzei prin care s-a convenit acordarea spațiului 

locativ și compensarea sumei de bani în calitate de prejudiciu cauzat. Astfel, deși procedura 

de executare silită fiind intentată și se desfășoară la nivel național cu privire la acordarea 

spațiului locativ, creditorul este în drept să depună documentul executoriu obținut (acordul de 

soluționare pe cale amiabilă sau declarația unilaterală) spre executare silită, ceea ce generează 

dualitate de proceduri de executare silită cu obiect identic și, pe cale de consecință, disparități 

și incoerență de ordin procedural. În consecință pot fi afectate drepturile justițiabilului. Astfel, 

accentuăm despre  oportunitatea de a fi luate în considerare aceste aspecte și menționăm 

despre necesitatea identificării unui mecanism viabil întru evitarea unor situații nefaste pentru 

justițiabi. 

164. Obiecția nu se referă la 

norma din text, dar la aspecte 

practice care vor dispărea în 

procesul aplicării coerente a 

legii.  

 

 

 

 

 

Viceministru         Nicolae Eşanu 


