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cu privire la procedura de executare a hotărîrilor și deciziilor 

Curții Europene a Drepturilor Omului 

 

 

Elaborat de Direcţia Generală Agent Guvernamental. 

 

Ghidul conține informații practice privind procedura de executare a hotărîrilor 

și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului. 

 

Ghidul oferă doar informații cheie și nu poate înlocui acte legislative și 

normative, documente aprobate la nivel național și internațional, ce 

reglementează procedura de executare, inclusiv cele disponibile pe site-ul web 

al Curții Europene a Drepturilor Omului (www.echr.coe.int), jurisprudența 

organelor de la Strasbourg și literatura generală cu privire la  Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului. 
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Sumar 

Prezentul ghid practic se referă la procedura de executare a hotărîrilor și 

deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului (”Curtea”) și a fost conceput pentru 

a permite o înțelegere mai clară şi mai profundă a condiţiilor care trebuie întrunite 

la fiecare etapă a procedurii de executare. 

Este un document destinat în principal practicienilor dreptului, în special 

subiecților a căror activitate este legată nemijlocit de procedura de executare 

(funcționarii din cadrul Direcției Generale Agent Guvernamental), autorităților 

naționale responsabile de executare, avocaţilor care reprezintă reclamanţii în faţa 

Curţi, reclamanților și altor subiecți interesați de procedura de executare. 

Ghidul tratează măsurile cu caracter individual, care presupun măsuri de 

remediere și/sau plata compensațiilor bănești, care rezultă din hotărîrea Curții sau 

acele asumate prin acordul de reglementare amiabilă ori printr-o declarație 

unilaterală, acceptate prin decizia Curții, precum și măsuri cu caracter general, care 

au scopul preîntîmpinării viitoarelor încălcări ale Convenției, înlăturarea 

problemelor sistemice identificate prin hotărîrile Curții și care impun necesitatea 

adoptării sau modificării actelor normative, documentelor de politici, instituirea sau 

schimbarea de practici, instruire și alte măsuri relevante. 

De asemenea, documentul conține informații relevante cu privire la autoritățile 

implicate în procesul de executare a hotărîrilor sau deciziilor a Curții, specificul 

fiecărei etape din cadrul executării, particularitățile achitării sumei bănești, locul 

efectuării plății sumelor de bani, moneda în care se efectuează plata sumelor bănești. 

Ghidul conține informații utile cu privire la etapele de elaborare, prezentare și 

actualizare a planurilor și rapoartelor de acțiuni către Comitetul de Miniștri al 

Consiliului Europei (”Comitet de Miniștri”). În aceste documente este reflectată 

poziția statutului privind măsurile pe care el le consideră necesare pentru executarea 

propriu-zisă a hotărîrii/deciziei Curții. 

Ghidul conține și niște adrese utile, unde pot fi găsite informații detaliate cu 

privire situații specifice în procesul de executare, datele de contact ale subdiviziunii 

specializate din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției (Direcția analiză și 

executare a hotărîrilor CEDO, în continuare „Direcția”),  precum și date de contact 

al Departamentului pentru executarea hotărîrilor și deciziilor din cadrul Curții 

(”Departamentul”). 
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I. NOȚIUNI GENERALE. AUTORITĂȚILE RESPONSABILE DE 

EXECUTAREA HOTĂRÎRII SAU DECIZIEI CURȚII EUROPENE A 

DREPTURILOR OMULUI 

1.1.Noțiuni 

În prezentul ghid se utilizează următoarele noțiuni: 

Sumă bănească – suma de bani stabilită cu titlu de satisfacție echitabilă prin 

hotărîrea sau decizia Curții, sau prevăzută de acordul de soluționare amiabilă a 

cauzei aflate pe rolul Curții, ori de declarația unilaterală acceptată prin decizia Curții. 

 

Beneficiar – persoana fizică sau juridică căreia i-a fost atribuit o sumă bănească 

prin hotărîrea sau decizia Curții, sau prin acordul de soluționare amiabilă a cauzei 

aflate pe rolul Curții, ori prin declarația unilaterală acceptată prin decizia Curții. 

 

Plan de acțiuni – este un document elaborat de către Agentul guvernamental cu 

suportul Direcției, în comun cu autoritățile relevante, care stabilește măsurile pe care 

autoritățile statului urmează să le întreprindă pentru executarea hotărîrilor sau 

deciziilor Curții. 

 

Raport de acțiuni – reprezintă un document elaborat de Agentul guvernamental 

cu suportul Direcției, în comun cu autoritățile relevante, unde vor fi reflectate toate 

măsurile întreprinse pentru executarea hotărîrii Curții și/sau oferă o explicație 

motivată în cazul în care sunt necesare unele măsuri speciale și/sau suplimentare. 

 

Decizie – act de dispoziție prin care Curtea se pronunță cu privire la 

admisibilitatea unei cereri sau radiază o cerere de pe rol, inclusiv în cazul soluționării 

litigiului pe cale amiabilă, sau cînd Guvernul formulează o declarație unilaterală pe 

cauză. 

 

Hotărîre – act de dispoziție prin care Curtea se pronunță asupra violării sau non-

violării prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților 

fundamentale (Convenția) și privind satisfacţia echitabilă. 

 

1.2. Autorități responsabile de executarea hotărîrilor și deciziilor Curții 

 

Comitetul de Miniștri– organul executiv - decizional a Consiliului Europei. 

Din componența acestuia fac parte miniștrii afacerilor externe a statelor membre 

a Consiliului Europei, reprezentați prin ambasadori și/sau alți diplomați delegați prin 

oficiile Reprezentanțelor permanente la Strasbourg (delegați). În colaborare cu 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Comitetul de Miniștri supraveghează 

respectarea și implementarea valorilor fundamentale ocrotite de Convenție și 

monitorizează respectarea de către statele membre a angajamentelor lor. 
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Departamentul– subdiviziune, din cadrul Consiliului Europei, rolul căruia 

este de a asista și consilia Comitetul Miniștrilor în supravegherea măsurilor luate de 

către statele-părți pentru a executa hotărîrile și deciziile Curții. La solicitare, 

Departamentul asistă statele în eforturile lor de executare a măsurilor prevăzute de 

hotărîrile și deciziile Curții. 

 

Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul autorităților publice centrale 

și/sau locale competente întreprinde, sub controlul Comitetului de Miniştri măsuri 

cu caracter individual şi/sau general în scopul executării hotărîrilor și deciziilor 

Curții şi lichidării pe cît este posibil a consecinţelor încălcărilor stabilite. 

Agentul guvernamental, reprezintă Guvernul în faţa Curţii, supraveghează 

corectitudinea măsurilor adoptate în vederea executării hotărîrilor și a deciziilor 

pronunţate de Curte şi propune autorităţilor competente spre adoptare măsuri cu 

caracter general întru evitarea noilor încălcări ale Convenţiei. Cu suportul 

subdiviziunii specializate din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției, 

elaborează și propune măsuri care urmează a fi întreprinse în vederea executării 

hotărîrilor și deciziilor Curții, coordonează procesul de implementare a acestora și 

monitorizează executarea lor. 

 

Parlamentul Republicii Moldova – autoritate care exercită controlul 

parlamentar al executării măsurilor cu caracter general și individual. 

 

II. INIȚIEREA PROCEDURII ȘI ETAPELE EXECUTĂRII HOTĂRÎRII 

SAU DECIZIEI CURȚII 

2.1. Inițierea procedurii și etapele executării hotărîrii sau deciziei 

Curții 

Procedura de executare este inițiată de Agentul guvernamental, după ce 

hotărîrea sau decizia Curții devine definitivă. Pentru executarea măsurilor cu 

caracter individual, Agentul guvernamental informează autoritățile relevante în 

termen de o lună de la data rămînerii definitive a hotărîrii sau deciziei Curții. 

Autoritățile informate sînt responsabile de executarea hotărîrii sau deciziei Curții. 

 

2.2. Etapele executării hotărîrii sau deciziei Curții 

 

Schematic, pot fi determinate următoarele etape: 

1) traducerea în limba de stat a hotărîrilor sau deciziilor Curții, în cauzele contra 

Republicii Moldova; 

2) diseminarea, prin intermediul portalului specializat www.agent.gov.md, a 

hotărîrilor sau deciziilor Curții și publicarea lor în Registrul de stat al hotărîrilor și 

deciziilor Curții; 

3) solicitarea rechizitelor bancare ale beneficiarului sau acordul acestuia în 

vederea transferării sumelor bănești la contul special deschis în acest scop de 

Ministerul Finanţelor. 

http://www.agent.gov.md/
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4) remiterea spre executare către Ministerul Finanțelor a hotărîrilor sau deciziilor 

Curții deja traduse; 

5) transferul sumelor bănești la contul special deschis în acest scop de Ministerul 

Finanţelor sau la contul indicat de către beneficiar și informarea Departamentului de 

executare al Consiliului Europei precum și beneficiarului despre acest fapt; 

6) solicitarea informației de la autoritățile relevante privind măsurile cu caracter 

individual întreprinse și/sau preconizate ca urmare a pronunțării hotărîrii sau deciziei 

Curții; 

7) elaborarea planului de acțiuni în vederea executării hotărîrii sau deciziei 

Curții, coordonarea acestuia cu autoritățile relevante, traducerea în una din limbile 

oficiale ale Consiliului Europei și prezentarea Comitetului de Miniștri; 

8) elaborarea raportului de acțiuni privind executarea hotărîrii sau deciziei Curții, 

coordonarea acestuia cu autoritățile relevante, traducerea în una din limbile oficiale 

ale Consiliului Europei și prezentarea Comitetului de Miniștri. 

III. EXECUTAREA MĂSURILOR CU CARACTER INDIVIDUAL 

3.1. Particularitățile achitării sumelor bănești 

 Plata sumelor acordate de Curte cu titlu de satisfacție echitabilă, împreună cu 

eventuala dobîndă de întârziere, face parte din executarea hotărîrilor şi deciziilor 

definitive ale Curţii. Efectuarea plății este supravegheată de Departamentul de 

executare a hotărîrilor și deciziilor Curții, care raportează Comitetului de Miniştri; 

 Cuantumul satisfacției echitabile acordate, moneda, beneficiarul, termenul şi 

locul plăţii, cît şi rata dobânzii de întîrziere sunt stabilite în hotărârea sau decizia 

Curţii; 

 Condițiile plăţii nu pot fi modificate unilateral şi sunt obligatorii pentru ţara 

respectivă, fără excepţie. Totuşi, în practică, avînd în vedere unele situații specifice, 

au fost acceptate, cu acordul părţilor, alte condiții de plată decît cele specificate în 

hotărâre, (de exemplu, un alt loc al plăţii, sau o altă monedă); 

 Agentul guvernamental informează beneficiarul despre intrarea în vigoare a 

hotărîrii sau deciziei Curții și solicită prezentarea setului de acte necesar pentru 

achitarea sumelor bănești; 

 În cazul în care beneficiarul este persoană fizică, sumele bănești nu pot fi 

achitate unui terț, dacă el nu este desemnat în mod expres de Curte, cu excepția 

cazurilor cînd beneficiarul împuternicește altă persoană cu acest drept, în baza unei 

procuri autentificate notarial; 

 În cazul în care Curtea desemnează două sau mai multe persoane în calitate 

de beneficiari și stabilește o sumă bănească comună pentru toți, aceasta se distribuie 

în mod egal, daca nu s-a convenit altfel printr-un acord scris dintre beneficiari; 

 Suma bănească va fi transferată fie pe un cont special deschis în acest scop de 

Ministerul Finanțelor într-o bancă comercială pe numele beneficiarului, (în acest caz 

, beneficiarul nu va achita comisionul băncii), fie la un alt cont deschis într-o bancă 

la alegerea beneficiarului sau reprezentantului său (caz în care, beneficiarul sau 

reprezentantul acestuia, împuternicit expres cu acest drept, prezintă Agentului 
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guvernamental rechizitele bancii întocmite conform cerințelor legale. În acest caz, 

cheltuielile de achitare a comisionului sînt suportate de către beneficiar). Informația 

cu privire la rechizitele bancare conține, cel puțin, următoarele date: numele, 

prenumele beneficiarului; numărul de identificare al beneficiarului; denumirea 

băncii; numărul filialei; codul băncii; contul bancar; contul de tranzit; 

 Se va considera că hotărîrea sau decizia Curţii este executată din momentul 

înregistrării sumelor băneşti în contul beneficiarului. Beneficiarul sau reprezentantul 

acestuia nu sunt în drept să solicite achitarea repetată sau suplimentară a sumelor 

băneşti în cazul în care cursul de schimb oficial al euro faţă de moneda națională 

este diferit în zilele de transferare a sumelor băneşti şi ridicării efective a acestora. 

 Plata se efectuează în termenul prevăzut de hotărîrea sau decizia Curții, de 

acordul de soluționare amiabilă, ori de declarația unilaterală. Dacă un astfel de 

termen nu este prevăzut, plata se efectuează în termen de 3 luni din ziua în care 

hotărîrea sau decizia Curții a devenit definitivă. În unele cazuri Curtea poate dispune 

eșalonarea plății, în special cînd sumele acordate sunt foarte mari (spre exemplu, în 

cauza Yukos c. Rusiei, cererea nr. 14902/04 din 8 martie 2012 Curtea a hotărît că 

statul rus trebuia să plătească companiei reclamante despăgubiri de 1,86 miliarde de 

euro și a dispus totodată ca plata sumei respective să fie eșalonată conform unui plan 

care urma să fie elaborat de statul pîrît în cooperare cu Comitetul de Miniștri); 

 Din momentul achitării sumelor, beneficiarul are la dispoziție două luni pentru 

a contesta executarea sau pentru a face careva observații/reclamații. După expirarea 

acestei perioade de două luni, plata satisfacției echitabile va fi considerată acceptată 

de beneficiar. Reclamațiile vor fi aduse la cunoștința autorităților implicate pentru 

clarificarea rapidă a oricăror eventuale întrebări sau probleme; 

 Cu privire la plata penalităților de întîrziere, în scopul păstrării valorii 

satisfacţiei echitabile acordate în caz de executare a hotărârii peste termenul indicat 

de Curte, începând cu anul 1996, Curtea include în dispozitivul hotărârilor sale o 

clauză de indexare. La etapa actuală, dobînda de întîrziere este calculată în funcţie 

de rata minimă a dobînzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană pe 

parcursul perioadei de întîrziere, plus trei procente. Clauze similare pot fi incluse de 

Curte şi în deciziile sale pe marginea acceptării acordurilor amiabile; 

 În general, lipsa solicitării din partea beneficiarului a plății penalităților de 

întîrziere nu este interpretată ca o renunțare decît în cazul în care nu și-a manifestat 

aceste pretenții în termen de aproximativ un an de la plata satisfacției principale; 

 La cererea beneficiarului, sumele pot fi achitate integral sau parțial unei 

persoane împuternicite de către acesta (avocatul, spre exemplu). În acest caz, 

beneficiarul va prezenta Agentului guvernamental procura autentificată notarial și 

copia actului de identitate a persoanei împuternicite; 

 În cazul în care beneficiarul a dispărut, Comitetul de Miniștri admite mai 

multe modalități de plată a satisfacției echitabile, la alegerea statului pîrît: spre 

exemplu transferarea sumelor pe un cont special deschis pe numele beneficiarului în 

acest scop; punerea sumelor la dispoziția beneficiarului prin intermediul unei 

autorități (Agentul guvernamental, spre exemplu), care va asigura efectuarea plății 
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în cazul în care beneficiarul se prezintă; transferarea sumelor pe un cont special 

pentru păstrare deschis pe numele beneficiarului etc. 

 În cazul în care beneficiarul refuză să intre în posesia sumelor acordate de 

Curte, există două soluții: fie  se consideră că beneficiarul renunță la dreptul său (în 

acest sens va fi nevoie de o notă clară în scris din partea acestuia) și nu se va efectua 

nici o plată, fie se aplică una din soluțiile pentru cazul cînd reclamantul este dispărut; 

 Incidente precum devalorizarea, schimbarea cursului valutar, care survin 

înainte de data stabilită pentru efectuarea plății, țin, în principiu, de resposabilitatea 

statului pîrît; 

 Plata sumelor acordate ca despăgubire și alte sume aferente  poate fi efectuată 

beneficiarilor deținuți, la cererea acestora, în instituțiile penitenciare. În acest caz, 

sumele se transferă pe un cont de peculiu deschis pe numele acestuia în instituția 

penitenciară unde își ispășește pedeapsa. De asemenea, Comitetul de Miniștri admite 

posibilitatea ca sumele bănești să fie transferate pe un cont special pentru păstrare, 

cu posibilitatea ca o persoană împuternicită cu un mandat special în acest sens să le 

retragă, eventual. 

În cazul în care satisfacția echitabilă a fost plătită după expirarea termenului 

limită, iar dobînda de întîrziere nu a fost plătită, sau a fost plătită parţial, poate fi 

înaintată o cerere pentru calcularea dobînzii de întîrziere datorate. Cererea se 

adresează Departamentului pentru executarea hotărârilor Curţii (vezi date de contact 

relevante la sfîrșitul documentului). În acest scop, este esenţial să se menţioneze 

numărul cererii în cauză, suma exactă plătită, moneda folosită, data plăţii efective 

(data la care suma acordată cu titlu de satisfacție echitabilă a fost depusă în contul 

beneficiarului) şi adresa (electronică sau poştală) sau numărul de fax la care să fie 

comunicat acest calcul. 

3.2. Locul efectuării plății sumelor de bani 

 

Plata sumelor bănești acordate cu titlu de satisfacție echitabilă se efectuează pe 

teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care Curtea stabilește suma bănească unei 

persoane care nu are reședința în Republica Moldova și nu specifică în mod expres 

locul de plată, aceasta poate fi achitată în statul de reședință al beneficiarului în 

conformitate cu cererea sa. 

 

3.3. Moneda în care se efectuează plata sumelor bănești 

 

Moneda de referință, în raport cu care Curtea stabilește mărimea sumei bănești 

care urmează a fi achitată reclamantului, este EURO. 

Suma stabilită de Curte se convertește în lei moldovenești, conform ratei de schimb 

a Băncii Naționale a Moldovei la data efectuării efective a transferului. 

Modalitatea de plată cea mai frecventă este viramentul pe un cont bancar, dar 

pot exista excepţii. Plata sumei bănești datorate unei persoane căreia i s-a acordat 
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satisfacția echitabilă poate fi făcută prin alte mijloace, dacă acestea sunt destul de 

eficiente (de exemplu, cec sau ordin de plată, depunerea banilor pe un cont bancar 

deschis pe numele beneficiarului, plasarea banilor pe un cont special de păstrare sau 

a unei autorităţi determinate). 

 Documentul de informare al Comitetului de Miniştri cu privire la achitarea 

sumelor bănești acordate cu titlu de satisfacţie echitabilă, în limba engleză, poate fi 

accesat aici. 

 Documentul de informare al Comitetului de Miniştri cu privire la achitarea 

sumelor bănești acordate cu titlu de satisfacţie echitabilă, în varianta franceză, poate 

fi accesat aici. 

3.4. Alte măsuri cu caracter individual 

 

Pe lîngă plata sumelor bănești, pot fi prevăzute și alte măsuri cu caracter 

individual: 

 

 restabilirea situației anterioare încălcării drepturilor beneficiarului prevăzute 

de legislație (restitutio in integrum); 

 redeschiderea procedurilor la nivel național, în special în cazurile cînd: 

- beneficiarul continuă să suporte consecinţele negative, ca urmare a deciziilor 

instanțelor  naţionale, care nu pot fi remediate decît prin reexaminarea cauzei la 

nivel național; 

- Curtea a constatat că decizia naţională contestată este contrară Convenţiei; 

- încălcarea constatată a fost cauzată de erori procedurale de o asemenea 

gravitate, încît apar dubii serioase în privinţa veridicității rezultatului procedurilor 

naţionale contestate. 

IV. EXECUTAREA MĂSURILOR CU CARACTER GENERAL. 

 

Executarea măsurilor cu caracter general are drept scop prevenirea viitoarelor 

încălcări ale Convenției, înlăturarea problemelor sistemice identificate în baza 

hotărîrilor Curții Europene și care impun  adoptarea sau modificarea actelor 

normative, documentelor de politici, instituirea sau schimbarea de practici, instruiri 

și alte măsuri relevante. 

În termen de trei luni de la data rămînerii definitive a hotărîrilor sau deciziilor 

Curții, Agentul guvernamental informează Guvernul, Ministerul Afacerilor Externe 

și Integrării Europene și alte autorități relevante despre încălcările constatate de 

Curte, problemele ce vizează executarea acestora și măsurile cu caracter general ce 

urmează a fi întreprinse. 

Hotărîrile și deciziile Curții traduse se includ în Registrul de stat al hotărîrilor și 

deciziilor Curții și se publică pe portalul Agentului guvernamental. Acestea pot fi 

publicate integral sau în formă de rezumate substanțiale precum și extrase pe 

http://www.lhr.md/noutati/2008/com.min.info.suplim.exec.hot.cedo.11.03.08.eng.doc
http://www.lhr.md/noutati/2008/com.min.info.suplim.exec.hot.cedo.11.03.08.fr.doc
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paginile web oficiale ale altor autorități, buletine informative, reviste de drept și alte 

surse. 

 

Măsurile cu caracter general ce necesită a fi întreprinse în principal, dar nu 

exclusiv: 

 

1)  modificări ale legislației în vigoare; 

2)  adoptarea unor acte normative departamentale, instrucţiuni, ghiduri, directive 

privind modul de implementare a legislaţiei; 

3) desfășurarea training-urilor de instruire în domeniul Convenției și a 

jurisprudenței Curții a procurorilor, judecătorilor, avocaților, precum și a altor 

persoane, a căror activitate profesională ține de aplicarea legislației și executarea 

hotărîrilor sau deciziilor Curții; petrecerea unor seminare, conferinţe ştiinţifice, 

întruniri în vederea familiarizării personalului autorităților de resort cu prevederile 

Convenţiei şi jurisprudenţa Curţii; 

4) schimbarea de practici prin campanii publice, inclusiv cu concursul unor 

ONG-uri de profil; 

5) alte acţiuni ce urmăresc scopul nominalizat și contribuie la evitarea unor 

încălcări similare pe viitor. 

 

În ceea ce privește supravegherea executării hotărîrilor și deciziilor Curții, 

autoritățile implicate în executarea hotărîrilor şi deciziilor Curţii prezintă Agentului 

guvernamental, pînă la data de 31 ianuarie a fiecărui an, rapoarte pentru anul 

precedent cu privire la executarea măsurilor cu caracter general și individual. 

Agentul guvernamental, pînă la data de 15 martie a fiecărui an, elaborează şi 

prezintă Guvernului pentru aprobare proiectul raportului pentru anul precedent cu 

privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărîrilor și a deciziilor Curții, 

precum și la alte aspecte importante pentru executare sau planificarea executării. 

Raportul se prezintă Parlamentului pentru informare pînă la data de 15 aprilie a 

fiecărui an. 

Executarea măsurilor cu caracter general și individual este supusă controlului 

parlamentar, în modul prevăzut de Legea cu privire la Agentul guvernamental și de 

Regulamentul Parlamentului. Parlamentul este informat, periodic sau la solicitare, 

de către Agentul guvernamental despre hotărîrile și deciziile Curții, despre măsurile 

care urmează a fi întreprinse sau care au fost întreprinse în vederea executării 

acestora, precum și despre corespondența cu Comitetul de Miniștri al Consiliului 

Europei privind executarea hotărîrilor și deciziilor Curții. 

La rîndul său, Comitetul de Miniștri aplică două forme de supraveghere: 

 într-o procedură avansată, care implică o mai mare atenție din partea 

Comitetului de Miniștri sau 

 într-o procedură standard, unde se notează progresele și statele-respondente au 

o marjă largă de apreciere în modul de implementare. 

http://lex.justice.md/md/360465/
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V. ELABORAREA, PREZENTAREA ȘI ACTUALIZAREA 

PLANURILOR ȘI RAPOARTELOR DE ACȚIUNI CĂTRE COMITETUL 

DE MINIȘTRI 

 

5.1. Structura planului și raportului de acțiuni 

 

Planul de acțiuni este un document evolutiv, care se actualizează sistematic pe 

tot parcursul procesului de executare. Planul poate fi modificat în cazul în care 

autoritățile relevante consideră că măsurile planificate inițial trebuie să fie revizuite 

în funcție de noile evoluții. 

Raportul de acțiuni se întocmește în baza planului de acțiuni. În cazul în care 

nu este necesară întreprinderea anumitor măsuri sau acțiuni, ori acestea au fost deja 

întreprinse, întocmirea planului de acțiuni pentru acestea nu mai este obligatoriu, iar 

în privința acestora, se întocmește un raport de acțiuni. 

 

Planul sau raportul de acțiuni cuprinde următoarele secțiuni: 

 

 descrierea cauzei sau grupului de cauze în speță; 

 măsurile individuale; 

 măsurile generale; 

 concluziile autorităților; 

 anexe (după caz). 

 

 Descrierea cauzei reflectă primordial originea încălcării constatate de către 

Curte și include o scurtă descriere a obiectului cauzei sau grupului de cauze, un 

rezumat al faptelor relevante cu indicarea datelor și o scurtă descriere a încălcării 

constatate de Curte; 

 La descrierea măsurilor individuale în planul sau raportul de acțiuni se indică 

următoarele: asigurarea transferului la contul beneficiarului a sumei bănești 

stabilite de Curte și întreprinderea altor măsuri cu caracter individual, în particular 

, consecințele încălcării suferite de beneficiar, prejudiciile acoperite prin acordarea 

sumei bănești, măsurile întreprinse și/sau preconizate pentru remedierea tuturor 

consecințelor încălcării constatate de Curte, care nu sunt acoperite de suma 

respectivă; 

 Secțiunea care descrie măsurile generale include informații privind publicarea 

și diseminarea hotărîrii sau deciziei, concluzia autorităților privind sursa încălcării 

constatate de Curte, necesitatea întreprinderii măsurilor generale, orice măsuri deja 

întreprinse, măsuri preconizate inclusiv, dacă este cazul, măsuri provizorii cu 

stabilirea unui calendar indicativ pentru adoptarea lor, opinia autorităților vizavi de 

impactul măsurilor întreprinse și/sau preconizate; 

 În grupurile mari de cauze, planul sau raportul de acțiuni include informațiile 

privind măsurile individuale pentru toate cauzele care fac parte din grupul 

respectiv, informația se prezintă într-o anexă a planului sau raportului de acțiuni; 
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 Atunci cînd un nou caz se adaugă la un grup de cauze, informațiile cu privire 

la măsurile individuale necesare, inițial pot fi indicate într-o comunicare separată, 

urmînd a fi adăugate în planul sau raportul de acțiuni, la momentul actualizării 

acestuia. 

5.2. Prezentarea și actualizarea planurilor și a rapoartelor de acțiuni 

 

 Planul sau raportul de acțiuni se prezintă  Comitetului de Miniștri în termen 

de 6 luni de la data cînd hotărîrea sau decizia Curții a devenit definitivă; 

 Planul sau raportul de acțiuni se actualizează de fiecare dată cînd există 

evoluții semnificative în adoptarea măsurilor planificate sau, deși neplanificate ,dar 

necesare; 

 Planul sau raportul de acțiuni se întocmește în limba de stat, și se transmite 

spre coordonare autorităților relevante, care, în termen de 10 zile, prezintă după caz, 

propunerile, obiecțiile și comentariile lor; 

 După definitivarea planului sau raportului de acțiuni, în baza opiniilor 

autorităților relevante, acesta se transmite Departamentului de executare al 

Comitetului de Miniștri în termenul stabilit, care, în dependență de gradul realizării 

măsurilor, poate decide adoptarea unei rezoluții; 

 Comitetul de Miniștri adoptă rezoluții finale, de încetare a supravegherii, 

dacă consideră că statul și-a executat obligațiile potrivit articolului 46 din Convenție 

sau decizii preliminare cu recomandări și notarea progreselor în executare. În 

situații excepționale, cînd lipsește un progres în executare sau există o tendință 

vădită de neconformare cu instrucțiunile Curții, Comitetul de Miniștri adoptă 

rezoluții interimare. Sancțiuni pentru neconformarea cu hotărîrile Curții ipotetic ar 

putea fi aplicate doar în cazuri excepționale și ar putea evolua în proceduri punitive 

(art. 11 din Regulamentul Comitetului de Miniștri cu privire la supravegherea 

executării hotărîrilor Curții și a termenelor acordurilor de reglementare, adoptate la 

10 Mai 2006 la cea de 964-a Reuniune a Comitetului de Miniștri) care ar putea 

rezulta și în suspendarea sau excluderea din calitatea de membru al Consiliului 

Europei (art. 3, 8 din Statutul Consiliului Europei). 

 

Contacte utile:  

 

Pentru orice întrebări sau probleme legate de executarea hotărîrii Curții 

contactaţi Serviciul pentru executarea hotărârilor prin fax (+33 (0)3 88 41 27 93), 

poştă (Conseil de l’Europe, Service de l’exécution des arrêts, F-67075 

STRASBOURG CEDEX) sau e-mail (dgI_execution_just_satisfaction@coe.int). 

Agent guvernamental, Reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului 

http://agent.gov.md/contacte/# 

Ministerul Justiției 

mailto:dgI_execution_just_satisfaction@coe.int
http://agent.gov.md/contacte/
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mun. Chisinau, str. 31 august 82 

tel. (022) 20 14 42 

Direcția analiză și executare a hotărîrilor CEDO 

http://agent.gov.md/executarea/ 

Ministerul Justiției 

mun. Chisinau, str. 31 august 82 

tel. (022) 20 14 23 

http://www.justice.gov.md/ 

http://agent.gov.md/executarea/
http://www.justice.gov.md/

