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I. NOȚIUNI GENERALE. AUTORITĂȚILE RESPONSABILE DE 

EXECUTAREA HOTĂRÂRII SAU DECIZIEI CURȚII EUROPENE A 

DREPTURILOR OMULUI 

1.1. Noțiuni 

În prezentul Ghid sunt utilizate următoarele noțiuni:  

Satisfacție echitabilă – sumă de bani oferită reclamantului, pentru a compensa 

prejudiciul suferit în urma încălcării constatate de către Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”). 

 

Beneficiar al satisfacției echitabile – persoana fizică sau juridică, sau alt 

destinatar căruia i s-a acordat satisfacție echitabilă prin hotărârea sau decizia Curții, 

sau care este prevăzută de acordul de soluționare amiabilă a cauzei aflate pe rolul 

Curții, ori de declarația unilaterală acceptată prin decizia Curții.  

 

Plan de acțiuni – document elaborat de Agentul guvernamental, cu suportul 

subdiviziunii specializate din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției 

(Direcția analiză și executare a hotărârilor CtEDO, în continuare „Direcția”), în 

comun cu autoritățile relevante, care stabilește măsurile pe care statul respondent le-

a întreprins sau urmează să le întreprindă în vederea executării unei hotărâri a Curții, 

incluzând un calendar orientativ pentru adoptarea și implementarea măsurilor 

respective.1 

 

Raport de acțiuni – document elaborat de Agentul guvernamental, în comun cu 

autoritățile relevante, care reflectă toate măsurile întreprinse pentru a executa o 

hotărâre a Curții și/sau oferă o explicație în privința lipsei necesității de a întreprinde 

măsuri sau alte măsuri suplimentare.2 

 

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

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

soluționării litigiului pe cale amiabilă, sau când Guvernul formulează o declarație 

unilaterală într-o cauză anumită.  

 

Hotărâre – act de dispoziție, prin care Curtea se pronunță cu privire la încălcarea 

sau neîncălcarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale (în continuare „Convenția”) și oferă satisfacție echitabilă, inclusiv 

actul care radiază o cerere de pe rol și cel care oferă satisfacție echitabilă, dar nu 

vizează fondul cauzei. 

                                                           
1 „Planuri de acțiuni – Rapoarte de acțiuni. Definiții și obiective. Memorandumul elaborat de Departamentul de 

executare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului”, CM/Inf/DH(2009)29-rev3, iunie 2009, și Ghidul de 

elaborare a planurilor și rapoartelor de acțiuni privind executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Publicat ca „Vade-mecum no. 1” de către Departamentul de executare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor 

Omului la 16 iulie 2015. Internet: http://www.coe.int/cs/web/execution/vademecum 
2 Idem. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Inf/DH(2009)29-rev
http://www.coe.int/cs/web/execution/vademecum
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Măsuri cu caracter individual – măsuri întreprinse de guvern pe parcursul 

executării unei hotărâri/decizii a Curții, pentru a pune capăt încălcării constatate de 

Curte și pentru a remedia, pe cât posibil, efectele acesteia față de reclamant, și pentru 

a achita satisfacția echitabilă, dacă a fost acordată în temeiul Articolului 41 al 

Convenției, sau convenită între părți în cadrul soluționării amiabile. În cazul 

întârzierii efectuării plății, se va achita o dobândă.3 

 

Măsuri cu caracter general – măsuri întreprinse de guvern pe parcursul 

executării unei hotărâri/decizii a Curții, cu scopul de a pune capăt sau de a preveni 

încălcări similare celor constatate de Curte.4 

 

Procedura standard sau avansată – două forme ale procedurii de supraveghere 

a adoptării și punerii în aplicare a planurilor de acțiuni. Procedura avansată se aplică 

în cauzele care necesită măsuri individuale urgente sau care revelă probleme 

structurale importante (în special, hotărâri-pilot), și în cauze interstatale. Procedura 

standard se aplică în restul cauzelor.5 

 

Hotărâre-pilot – o hotărâre pronunțată de Curte în cadrul procedurii hotărârii-

pilot, intentată atunci când circumstanțele unei cauze revelă în statul contractant 

vizat existența unei probleme structurale ori sistemice, sau o altă disfuncție similară, 

care a cauzat sau poate cauza depunerea unor cereri similare, și care identifică atât 

natura problemei structurale sau sistemice sau altei disfuncții constatate, cât și 

tipurile măsurilor de remediere pe care statul contractant vizat necesită să le 

întreprindă la nivel național, în temeiul dispozițiilor operative din hotărâre.6 

 

Soluționare amiabilă – un acord încheiat între părți (reclamantul și guvernul 

respondent) cu privire la încetarea procedurii inițiate prin depunerea unei cereri.7 

 

Declarație unilaterală – o declarație prezentată de guvernul respondent, în 

privința unei cauze ce se află pe rol în fața Curții, în care reclamantul a refuzat 

condițiile unei propuneri de soluționare amiabilă sau, în cazuri excepționale, în 

absența unei încercări prealabile de a ajunge la soluționare amiabilă, prin care Partea 

Contractantă vizată solicită Curții radierea cererii de pe rol, în conformitate cu 

Articolul 37 § 1 al Convenției, recunoscând în mod clar încălcarea Convenției în 

                                                           
3 Recomandarea CM/Rec(2008)2 a Comitetului de Miniștri, adresată statelor membre, cu privire la capacitatea națională 

eficientă de a executa în mod rapid hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (adoptată de Comitetul de Miniștri la 

6 februarie 2008, la cea de-a 1017-a întrunire a miniștrilor delegați).  
4 Idem. 
5 Documentul de informare „Supravegherea executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului: 

implementarea Planului de acțiuni Interlaken – Modalitățile sistemului dual de supraveghere”, CM/Inf/DH(2010)37, 

6 septembrie 2010. 
6 Astfel, Regulamentul Curții a fost modificat în anul 2011, prin introducerea Articolului 61.  
7 Articolul 62 al Regulamentului Curții. Internet: http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf  

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2008)2
http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf


5 
 

cazul reclamantului și angajându-se să ofere o despăgubire corespunzătoare, și, în 

caz de necesitate, să întreprindă măsurile reparatorii necesare.8 

1.2. Autoritățile responsabile de executarea hotărârilor și deciziilor Curții 

 

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (în continuare „Comitetul de 

Miniștri”) – organul executiv-decizional al Consiliului Europei. Din componența 

acestuia fac parte miniștrii afacerilor externe ai statelor membre ale Consiliului 

Europei. De obicei, aceștia sunt reprezentați de reprezentanții permanenți și/sau alți 

diplomați delegați de oficiile Reprezentanțelor permanente la Strasbourg (delegați). 

În colaborare cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Comitetul de 

Miniștri supraveghează respectarea și implementarea valorilor fundamentale 

protejate prin diversele convenții ale Consiliului Europei, inclusiv prin Convenția 

europeană a drepturilor omului, și monitorizează respectarea de către statele membre 

a angajamentelor lor.  

 

Departamentul de executare a hotărârilor CtEDO (în continuare 

„Departamentul”) – o subdiviziune din cadrul Secretariatului General al Consiliului 

Europei, al cărei rol este de a asista și consilia Comitetul de Miniștri în 

supravegherea măsurilor luate de către statele respondente în vederea executării 

hotărârilor și deciziilor Curții. La solicitare, Departamentul asistă statele în eforturile 

acestora de a executa măsurile prevăzute de hotărârile și deciziile Curții, spre 

exemplu, prin efectuarea expertizei juridice.  

 

Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul autorităților publice centrale 

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

cu caracter individual și/sau general, în vederea executării hotărârilor și deciziilor 

Curții, și lichidării, pe cât posibil, a consecințelor încălcărilor stabilite.  

Agentul guvernamental reprezintă Guvernul în fața Curții, supraveghează 

corectitudinea măsurilor adoptate în vederea executării hotărârilor și deciziilor 

pronunțate de Curte, și propune autorităților competente spre adoptare măsuri cu 

caracter general, pentru a evita orice încălcări viitoare ale Convenției. Cu suportul 

subdiviziunii specializate din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției, 

elaborează și propune măsuri ce urmează a fi întreprinse, în vederea executării 

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

monitorizează executarea lor.  

 

Parlamentul Republicii Moldova este autoritatea care exercită controlul 

parlamentar asupra executării măsurilor cu caracter individual și general.  

                                                           
8 Articolul 62A al Regulamentului Curții. Internet: http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf. De 

asemenea, a se vedea „Declarațiile unilaterale: politici și practică”, septembrie 2012. Internet: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Unilateral_declarations_ENG.pdf 
 

http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Unilateral_declarations_ENG.pdf
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II. INIȚIEREA PROCEDURII ȘI ETAPELE EXECUTĂRII 

HOTĂRÂRII SAU DECIZIEI CURȚII  

2.1.  Inițierea procedurii și etapele executării hotărârii sau deciziei Curții 

Procedura de executare este inițiată de Agentul guvernamental, după ce 

hotărârea sau decizia Curții devine definitivă. Pentru executarea măsurilor cu 

caracter individual, Agentul guvernamental informează autoritățile relevante în 

termen de o lună de la data rămânerii definitive a hotărârii sau deciziei Curții. 

Autoritățile informate vizate de hotărâre sunt responsabile de executarea hotărârii 

sau deciziei Curții.  

 

2.2. Etapele executării hotărârii sau deciziei Curții 

 

În mod schematic, pot fi determinate următoarele etape: 

 

1) traducerea în limba de stat a hotărârii sau deciziei Curții, în cauzele depuse 

împotriva Republicii Moldova; 

2) diseminarea hotărârii sau deciziei Curții, prin intermediul portalului 

specializat www.agent.gov.md, și publicarea acestora în Registrul de stat al 

hotărârilor și deciziilor Curții; 

3) solicitarea datelor bancare ale beneficiarului sau a acordului acestuia, pentru 

transferarea satisfacției echitabile pe un cont special deschis în acest scop de 

Ministerul Finanțelor; 

4) remiterea către Ministerul Finanțelor a hotărârilor și deciziilor Curții deja 

traduse;  

5) transferul satisfacției echitabile pe contul special deschis în acest scop de 

Ministerul Finanțelor sau pe contul indicat de beneficiar și informarea 

Departamentului de executare a hotărârilor al Consiliului Europei și a beneficiarului 

despre acest fapt; 

6) solicitarea informației de la autoritățile relevante cu privire la măsurile cu 

caracter individual întreprinse și/sau preconizate, ca urmare a pronunțării hotărârii 

sau deciziei Curții;  

7)  întreprinderea acțiunilor inițiale privind identificarea posibilelor măsurilor cu 

caracter general, în special în cauzele care vizează probleme structurale și/sau 

complexe;  

8) elaborarea, în strânsă cooperare cu autoritățile publice relevante, a 

legilor/ghidurilor/recomandărilor, în scopul prevenirii încălcărilor similare celor 

constatate de Curte;  

9) coordonarea de către Agentul guvernamental a punerii în aplicare a măsurilor 

cu caracter general de către autoritățile publice relevante,  

10) elaborarea planului de acțiuni, în vederea executării hotărârii sau deciziei 

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

oficiale ale Consiliului Europei și prezentarea acestuia Comitetului de Miniștri, 

http://www.agent.gov.md/
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inclusiv a planurilor de acțiuni actualizate/consolidate care necesită a fi prezentate 

în cauze mai complexe;  

11) elaborarea raportului de acțiuni cu privire la executarea hotărârii sau deciziei 

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

oficiale ale Consiliului Europei și prezentarea acestuia Comitetului de Miniștri;  

12) traducerea și diseminarea deciziilor și rezoluțiilor adoptate de către 

Comitetul de Miniștri autorităților naționale.9 

III. EXECUTAREA MĂSURILOR CU CARACTER INDIVIDUAL 

3.1. Particularitățile achitării satisfacției echitabile 

 Plata sumelor acordate de Curte în calitate de satisfacție echitabilă, împreună 

cu orice eventuală dobândă de întârziere, face parte din procesul de executare a 

hotărârilor și deciziilor definitive ale Curții. Procesul de achitare este supravegheat 

de către Departamentul de executare a hotărârilor al Consiliului Europei, care 

raportează Comitetului de Miniștri;  

 Suma satisfacției echitabile acordate, moneda, beneficiarul, termenul și locul 

plății, precum și rata dobânzii de întârziere sunt stabilite în hotărârea sau decizia 

Curții;  

 Condițiile plății nu pot fi modificate în mod unilateral și sunt obligatorii 

pentru statul respondent vizat, fără nicio excepție. Totuși, în practică, având în 

vedere anumite situații specifice, cu acordul părților, au fost acceptate alte condiții 

de plată decât cele indicate în hotărâre (de exemplu, un alt loc al plății sau o altă 

monedă);  

 Agentul guvernamental informează beneficiarul despre intrarea în vigoare a 

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

achitarea satisfacției echitabile;  

 În cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, satisfacția echitabilă nu 

poate fi achitată unei terțe persoane, dacă aceasta din urmă nu este desemnată în mod 

expres de către Curte, exceptând cauzele în care beneficiarul oferă astfel de 

împuterniciri unei alte persoane, în baza unei procuri autentificate notarial;  

 În cazul în care reclamantul este reprezentat de un avocat, de obicei, satisfacția 

echitabilă este achitată acestuia din urmă, în baza unei procuri oferite de către 

reclamant în acest scop;  

 În ce privește aspectul dacă împuternicirea de a acționa, conferită pentru 

procedura în fața Curții, este suficientă și pentru a primi plata satisfacției echitabile, 

acesta se decide în conformitate cu legislația națională, deși unele state acceptă o 

astfel de împuternicire ca fiind suficientă pentru a primi plata satisfacției 

echitabile10; 

                                                           
9  Potrivit Recomandării Comitetului de Miniștri CM/Res(2008)2 cu privire la capacitatea națională eficientă de a 

executa în mod rapid hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. 
10 Monitorizarea achitării sumelor acordate cu titlu de satisfacție echitabilă: imagine de ansamblu a practicii curente a 

Comitetului de Miniștri. Memorandumul elaborat de Departamentul de executare a hotărârilor Curții Europene a 
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 Cele mai des întâlnite situații în care satisfacția echitabilă este achitată unei 

alte persoane decât beneficiarul indicat de Curte sunt următoarele:  

 Beneficiarul desemnat de Curte este un minor; 

 Beneficiarul desemnat de Curte este o persoană fără capacitate juridică sau 

are capacitate juridică limitată; 

 Beneficiarul persoană fizică a decedat; 

 Beneficiarul desemnat de Curte este o persoană juridică condusă de un 

administrator numit de instanța judecătorească/se află în proces de lichidare;  

 Beneficiarul desemnat de Curte este o persoană juridică care nu mai există în 

forma sa inițială; 

 Beneficiarul desemnat de Curte este deținut; 

 Beneficiarul desemnat de Curte a dispărut (de exemplu, nu poate fi găsit sau 

contactat); 

 Beneficiarul refuză să intre în posesia sumelor acordate; 

 Plata eronată, o situație care are loc rar11; 

 Dacă Curtea desemnează în calitate de beneficiari două sau mai multe 

persoane, stabilind o satisfacție echitabilă comună pentru toți, aceasta va fi 

distribuită în mod egal, doar dacă nu s-a convenit altfel printr-un acord încheiat în 

scris între beneficiari. În cazul în care beneficiarii nu pot ajunge la un acord, soluția 

ce se recomandă este emiterea unei hotărâri de către Guvern, în comun cu 

Secretariatul, cu privire la împărțirea sumelor (de exemplu, conducându-se de 

interesul în discuție al fiecărui reclamant, inclusiv, în cazul în care nu pare a fi 

inechitabil în cauza respectivă, o împărțire echilibrată între reclamanți, cu condiția 

ca Comitetul de Miniștri să-și dea acordul). Una din alternative poate fi acordarea 

plății unuia din reclamanți, cu obligarea acestuia de a împărți sumele cu ceilalți, în 

temeiul acordurilor ce urmează a fi încheiate12; 

 Satisfacția echitabilă 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 pe un alt cont deschis la 

o bancă aleasă de beneficiar sau reprezentantul său (în acest caz, beneficiarul sau 

reprezentantul său, căruia i s-au oferit în mod expres împuterniciri în acest sens, vor 

prezenta Agentului guvernamental datele bancare eliberate în conformitate cu 

cerințele legale. În acest caz, cheltuielile de achitare a comisionului, în cazul în care 

banca îl percepe, vor fi suportate de beneficiar). Informațiile privind datele bancare 

vor include cel puțin următoarele: numele și prenumele beneficiarului; numărul de 

identificare al beneficiarului; denumirea băncii; numărul filialei; codul băncii; contul 

bancar; contul de tranzit;  

 Obligația de achitare ce rezultă din hotărârea sau decizia Curții se va considera 

executată din momentul în care satisfacția echitabilă a fost înregistrată în contul 

beneficiarului. Beneficiarul sau reprezentantul său nu sunt în drept să solicite 

                                                           
Drepturilor Omului, §§17-20. Documentele de informare ale miniștrilor delegați CM/Inf/DH(2008)7-final, 15 ianuarie 

2009. Internet: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805af4ec.   
11 Ibid, §§ 21-46. 
12 Ibid, § 25. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805af4ec
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achitarea repetată sau adițională a satisfacției echitabile, în cazul în care cursul de 

schimb oficial al valutei euro față de moneda națională este diferit în zilele în care 

satisfacția echitabilă a fost transferată și ridicată efectiv; 

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

acordul de soluționare amiabilă sau de declarația unilaterală. Dacă un astfel de 

termen nu este indicat, plata se efectuează în decurs de trei luni din ziua în care 

hotărârea sau decizia Curții a devenit definitivă. În unele cazuri, Curtea poate decide 

eșalonarea plății, în special atunci când sumele acordate sunt mari;  

 Din ziua achitării și punerii la dispoziția beneficiarului a sumelor de bani, 

beneficiarul are un termen de două luni de a prezenta Agentului guvernamental și 

Ministerului Finanțelor orice posibile observații/plângeri în privința plății. După 

expirarea acestei perioade de două luni, se consideră că beneficiarul a acceptat plata 

satisfacției echitabile. Plângerile sunt aduse în atenția autorităților implicate, pentru 

clarificarea promptă a oricăror potențiale întrebări sau probleme;  

 În ce privește achitarea penalităților pentru plata întârziată (de exemplu, 

dobânda de întârziere), pentru a păstra valoarea satisfacției echitabile acordate în caz 

de executare a hotărârii peste termenul indicat de Curte, începând cu anul 1996, 

Curtea include în dispozitivul hotărârii sale o clauză de indexare. La etapa actuală, 

dobânda de întârziere este calculată în funcție de rata minimă a dobânzii la creditele 

acordate de Banca Centrală Europeană pe parcursul perioadei de întârziere, plus trei 

procente. Curtea poate include clauze similare în deciziile sale referitoare la 

acceptarea soluționărilor amiabile;   

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

persoane împuternicite în acest sens (avocatului, de exemplu). În acest caz, 

beneficiarul va prezenta Agentului guvernamental procura autentificată notarial și 

copia actului de identitate al persoanei respective;  

 În cazul în care beneficiarul a dispărut sau nu contactează autoritățile 

relevante în timp util, Comitetul de Miniștri admite mai multe modalități de achitare 

a satisfacției echitabile, la alegerea statului respondent: de exemplu, transferarea 

sumelor de bani pe un cont special deschis în acest scop pe numele beneficiarului; 

punerea la dispoziția beneficiarului a sumelor de bani, prin intermediul unei 

autorități (Agentul guvernamental, de exemplu), care va asigura efectuarea plății în 

cazul în care beneficiarul se prezintă 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, din partea acestuia se va solicita o notă clară în scris) și nu se efectuează 

nicio plată, fie se aplică una din soluțiile pentru situația în care reclamantul este 

dispărut;  

 Incidente precum devalorizarea, schimbul cursului valutar, care survin înainte 

de data stabilită pentru efectuarea plății, țin, în principiu, de responsabilitatea statului 

respondent;  

 Plata sumelor acordate în calitate de despăgubiri și a altor sume aferente poate 

fi efectuată față de beneficiarii deținuți, la cererea lor, în instituțiile penitenciare. În 

acest caz, sumele respective se transferă pe un cont de peculiu deschis pe numele lor 
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în penitenciarele în care își ispășesc pedepsele. Mai mult, Comitetul de Miniștri 

admite posibilitatea ca satisfacția echitabilă să fie transferată pe un cont special 

pentru păstrare, cu posibilitatea ca o persoană împuternicită cu o procură specială să 

retragă, eventual, aceste sume. 

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

limită, iar dobânda de întârziere nu a fost plătită sau a fost plătită parțial, o cerere de 

calculare a dobânzii de întârziere datorate poate fi înaintată. Cererea se adresează 

autorităților naționale relevante (Ministerul Finanțelor). În acest scop, este esențial 

să se indice numărul cererii în cauză, suma exactă plătită, moneda utilizată, data 

plății efective (data la care suma oferită cu titlu de satisfacție echitabilă a fost depusă 

în contul beneficiarului) și adresa (electronică sau poștală) sau numărul de fax la 

care să fie comunicat acest calcul;  

 Plata datoriilor avute față de stat, care au legătură cauzală cu încălcarea 

constatată, nu poate fi asigurată prin sechestrul sau confiscarea satisfacției 

echitabile; pentru datoriile ce nu au nicio legătură cauzală cu încălcarea, nu se pune 

problema privind exonerarea de sechestru față de sumele acordate cu titlu de 

prejudiciu material; practica ulterioară urmată de Comitetul de Miniștri și de state 

nu a stabilit nicio restricție privind sechestrul sumelor oferite în calitate de satisfacție 

echitabilă pentru daunele morale, atunci când astfel de sechestru este în beneficiul 

creditorilor privați; în ce privește datoriile față de stat, compensarea stabilită în 

conformitate cu Articolul 41 și datorată în temeiul unei hotărâri a Curții pentru 

încălcări ale Articolelor 2 și 3 ale Convenției, este exonerată de la sechestru, la fel 

fiind și costurile și cheltuielile suportate pentru asigurarea acestei constatări, dacă 

statul însuși este și debitor, și creditor față de această sumă13; 

 Supravegherea achitării satisfacției echitabile poate fi întreruptă printr-o 

decizie a Curții, în circumstanțele revizuirii, rectificării și interpretării, solicitate de 

oricare din părți în conformitate cu Regulamentul Curții.  

3.2. Locul efectuării plății sumelor de bani 

Plata satisfacției echitabile se efectuează pe teritoriul Republicii Moldova. În 

cazul în care Curtea acordă satisfacție echitabilă 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 achită satisfacția echitabilă 

Moneda de referință, în raport cu care Curtea stabilește valoarea satisfacției 

echitabile ce urmează a fi achitată reclamantului, este euro. Suma stabilită de Curte 

este convertită în lei moldovenești, conform ratei de schimb a Băncii Naționale a 

Moldovei la data efectuării efective a transferului.  

Cea mai des utilizată modalitate de plată este viramentul pe un cont bancar, deși 

pot exista și excepții. Plata sumei de bani datorate unei persoane căreia i s-a acordat 

satisfacție echitabilă poate avea loc prin alte mijloace, dacă acestea sunt destul de 

                                                           
13 Ibid, §§ 97-113. 
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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 

al unei autorități determinate).  

Documentul de informare al Comitetului de Miniștri cu privire la achitarea 

satisfacției echitabile, în versiunea engleză, poate fi accesat aici. 

Documentul de informare al Comitetului de Miniștri cu privire la achitarea 

satisfacției echitabile, în versiunea franceză, poate fi accesat aici. 

3.4. Alte măsuri cu caracter individual 

Pe lângă achitarea sumelor bănești, pot fi prevăzute și alte măsuri cu caracter 

individual, care vizează:  

(A) încetarea continuării încălcării, prin:  

(1) revizuirea hotărârilor naționale (mai ales cu referire la procedura 

administrativă), anularea unui ordin administrativ intern de revocare sau de 

deportare, acordarea unui permis de ședere care a fost refuzat anterior etc.; 

(2) accelerarea procedurilor interne; 

(3) alte tipuri de măsuri cu caracter individual, de exemplu, Curtea consideră în 

unele cazuri că măsura reparatorie individuală este evidentă,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

până în punctul în care orice alegere reală este exclusă, precum cele care implică 

continuarea detenției arbitrare, orice întârziere în a întreprinde acțiuni 

corespunzătoare, care se combină cu încălcarea inițială privind lipsa eliberării unei 

persoane deținute în mod ilegal14;  

(B) restabilirea stării de fapt existente anterior încălcării drepturilor 

reclamantului, stabilite de lege (restitutio in integrum), prin:  

(1) redeschiderea procedurilor judiciare la nivel național, în special în cazurile în 

care:  

i. partea prejudiciată continuă să suporte consecințe negative foarte serioase, din 

cauza rezultatului hotărârii judecătorești în cauză, care nu pot fi remediate 

corespunzător prin acordarea satisfacției echitabile și nu pot fi rectificate decât prin 

reexaminarea sau redeschiderea cauzei, și 

ii. din hotărârea Curții se concluzionează că 

     a. hotărârea națională disputată este, în fond, contrară Convenției, sau 

     b. încălcarea constatată a fost cauzată de erori sau deficiențe procedurale de o 

asemenea gravitate, încât apar dubii serioase în privința veridicității rezultatului 

procedurilor naționale contestate15; 

(2) abrogarea sau emiterea unor ordine administrative (de exemplu, acordarea 

unui permis de ședere)16; 

                                                           
14 A se vedea, de exemplu, Assanidze c. Georgiei [MC], nr. 71503/01, CEDO 2004-II, §§ 202-203, pct. 14 (a) al 

prevederilor dispozitive; Fatullayev c. Azerbaidjanului, nr. 40984/07, hotărârea din 22 aprilie 2010, §174; în ambele 

cazuri, Curtea a dispus ca statul respondent să elibereze reclamanții din detenție.  
15 Formularea în conformitate cu recomandarea specifică a Comitetului de Miniștri, adresată statelor membre în anul 

2000 (Recomandarea nr. R(2000)2). 
16 A se vedea hotărârea Rodrigues da Silva și Hoogkamer c. Olandei, din 31 ianuarie 2006, cererea nr. 50435/99. 

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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(3) restituirea unor sume de bani sau proprietăți17; 

(4) modificarea cazierelor judiciare sau altor registre oficiale18; 

(5) abrogarea legislației ce afectează drepturile individuale ale unui reclamant 

concret, de exemplu, în cazurile în care măsurile cu caracter individual se suprapun 

cu măsurile cu caracter general19. 

IV. EXECUTAREA MĂSURILOR CU CARACTER GENERAL. 

 

Executarea măsurilor cu caracter general are drept scop prevenirea viitoarelor 

încălcări ale Convenției și înlăturarea oricăror probleme sistemice identificate prin 

hotărârile Curții Europene, care impun adoptarea sau modificarea actelor normative, 

documentelor de politici, instituirea sau schimbarea practicilor, instruiri și alte 

măsuri relevante.  

În decurs de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârilor sau deciziilor 

Curții, Agentul guvernamental informează Guvernul, Ministerul Afacerilor Externe 

și Integrării Europene și alte autorități relevante cu privire la încălcările constatate 

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

ce urmează a fi întreprinse.  

De asemenea, Agentul guvernamental preia inițiativa, în vederea stabilirii 

necesității formării unui grup de lucru din experți, pentru identificarea eventualelor 

măsuri cu caracter general, sau pentru a stabili necesitatea solicitării asistenței 

corespunzătoare de la Comitetul de Miniștri, în vederea stabilirii unor remedii 

eficiente necesare potrivit Convenției20. 

Hotărârile și deciziile Curții traduse se includ în Registrul de stat al hotărârilor 

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

publică integral sau în formă de rezumate substanțiale și extrase pe paginile web 

oficiale ale altor autorități, în buletine informative, reviste de drept și alte surse.  

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

exclusiv, sunt: 

1) modificări ale legislației; 

2) adoptarea legislației subsidiare, a actelor normative, actelor departamentale, 

instrucțiunilor, ghidurilor, directivelor executivului privind modul de implementare 

a legislației; 

3) schimbarea practicilor judiciare și/sau administrative, prin:   

                                                           
17 A se vedea hotărârea Brumărescu c. României (satisfacție echitabilă) din 23 ianuarie 2001, cererea nr. 28342/95, 

§§ 1-2 ale dispozitivului hotărârii.  
18 A se vedea hotărârea L. c. Lituaniei din 11 septembrie 2007, cererea nr. 27527/03, în urma căreia reclamantul a fost 

supus unei intervenții chirurgicale de schimbare a sexului, Serviciul de Stare Civilă schimbându-i genul acestuia în 

certificate.   
19 A se vedea, de exemplu, hotărârea Paksas c. Lituaniei [MC] din 6 ianuarie 2011, cererea nr. 34932/04, pentru 

executarea căreia erau necesare ridicarea unei restricții permanente și ireversibile asupra reclamantului de a participa 

la alegerile parlamentare și modificări constituționale, cauzate de natura constituțională a restricției. Compatibilitatea 

proiectelor de lege, legilor în vigoare și practicii administrative cu standardele prevăzute de Convenția europeană a 

drepturilor omului.  
20 Recomandarea Rec(2004)6 a Comitetului de Miniștri adresată statelor membre, cu privire la îmbunătățirea 

remediilor naționale. 
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 schimbări ale jurisprudenței instanțelor naționale, pentru a inversa în mod 

permanent precedentul care a cauzat încălcarea Convenției, sau de a-l inversa 

în mod provizoriu, în așteptarea reformării legislației naționale21;   

 introducerea remediilor naționale generale, în caz de necesitate, prin 

acordarea unei atenții deosebite hotărârilor care revelă probleme structurale 

complexe22; 

 traducerea hotărârilor și deciziilor Curții, și diseminarea acestora autorităților 

naționale23; 

4) organizarea evenimentelor de instruire în domeniul Convenției și 

jurisprudenței Curții pentru procurori, judecători, avocați, precum și alte persoane, 

ale căror activitate profesională este legată de aplicarea dreptului și executarea 

hotărârilor și deciziilor Curții; ținerea seminarelor, conferințelor științifice, 

întâlnirilor, pentru ca personalul din autoritățile relevante să facă cunoștință cu 

prevederile Convenției și jurisprudența Curții;  

5) schimbul de practici, prin intermediul campaniilor publice, inclusiv cu 

implicarea ONG-urilor relevante;  

6) alte acțiuni ce urmează scopul desemnat și contribuie la prevenirea 

încălcărilor similare pe viitor.  

V. SUPRAVEGHEREA EXECUTĂRII HOTĂRÂRILOR ȘI 

DECIZIILOR CURȚII EUROPENE 

5.1. Supravegherea la nivel național a executării hotărârilor  

În ce privește supravegherea executării hotărârilor și deciziilor Curții, 

autoritățile implicate în executarea acestora oferă Agentului guvernamental, până la 

data de 31 ianuarie a fiecărui an, informații cu privire la executarea măsurilor cu 

caracter individual și general în anul precedent Aceste autorități includ nu numai 

organele executive, ci și autoritățile judiciare, întrucât majoritatea hotărârilor și 

deciziilor pronunțate de Curte vizează în mod direct instanțele naționale. Informația 

care necesită a fi prezentată se referă la măsurile cu caracter general și individual 

care au fost implementate, cele planificate pentru implementare, opiniile autorităților 

cu privire la cele mai potrivite modalități în care hotărârile și deciziile pot fi și 

urmează a fi executate la nivel național.  

Agentul guvernamental elaborează și prezintă spre aprobare Guvernului, până la 

data de 15 martie a fiecărui an, proiectul de raport pentru anul precedent, cu privire 

la măsurile întreprinse în vederea executării hotărârilor și deciziilor Curții, și alte 

                                                           
21 Ghidul bunelor practici în privința remediilor naționale (adoptat de Comitetul de Miniștri la 18 septembrie 2013), 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/CDDH-DOCUMENTS/GuideBonnesPratiques-FINAL-EN.pdf  
22 Ibid. 
23 Considerată de către Comitetul de Miniștri a fi o măsură cu caracter general, prin Recomandarea Comitetului de 

Miniștri cu privire la publicarea și diseminarea în statele membre a textului Convenției și a jurisprudenței Curții 

Europene. Recomandarea Rec(2002)13, 18 decembrie 2002, și Rezoluția Comitetului de Miniștri cu privire la 

publicarea și diseminarea jurisprudenței Curții Europene, Res(2002)58, 18 decembrie 2002. 
 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/CDDH-DOCUMENTS/GuideBonnesPratiques-FINAL-EN.pdf
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aspecte importante referitoare la executarea sau planificarea acestora. Raportul este 

prezentat Parlamentului până la data de 15 aprilie a fiecărui an, în scop de informare.  

Executarea măsurilor cu caracter individual și general este subiect al 

controlului parlamentar, după cum se prevede în Legea cu privire la Agentul 

guvernamental și Regulamentul Parlamentului. Parlamentul este informat de către 

Agentul guvernamental, în mod regulat sau la solicitare, cu privire la hotărârile și 

deciziile Curții, măsurile ce urmează a fi întreprinse sau care au fost întreprinse în 

vederea executării acestora, precum și în legătură cu corespondența cu Comitetul de 

Miniștri al Consiliului Europei, în privința executării hotărârilor și deciziilor Curții.  

Direcția analiză și executare a hotărârilor CtEDO asigură diseminarea rapidă 

către autoritățile publice, precum instanțe, autorități polițienești, administrații ale 

penitenciare sau autorități sociale, iar, în caz de necesitate, și entităților 

neguvernamentale, precum barouri de avocați, asociații profesionale etc., a acelor 

hotărâri sau decizii, care au importanță specifică activității lor24. 

Agentul guvernamental este obligat să asigure, prin intermediul Reprezentanței 

permanente a Republicii Moldova la Consiliul Europei sau prin alte mijloace, 

existența unui mecanism corespunzător pentru dialogul efectiv și transmiterea 

informației relevante între Guvern și Comitetul de Miniștri, de asemenea, cu referire 

la comunicările prezentate în temeiul Articolul 9 al Regulamentului adoptat de către 

Comitetul de Miniștri în vederea aplicării Articolului 46 § 2 al Convenției europene 

a drepturilor omului25.  

5.2. Supravegherea de către Consiliul Europei a executării hotărârilor 

În exercitarea supravegherii executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene, 

Comitetul de Miniștri aplică un sistem ce constă din două forme de supraveghere 

paralele și interconectate26: 

 în procedura standard, implicarea Comitetului de Miniștri este necesară doar 

pentru a asigura buna funcționare a procesului de executare și de a contribui la 

transparența și vizibilitatea acestuia, prin verificarea formală a planurilor de acțiuni 

și a rapoartelor de acțiuni prezentate de stat;  

 procedura avansată implică o atenție mai mare din partea Comitetului de 

Miniștri, care încredințează Secretariatului cooperarea mai intensivă și proactivă cu 

statele vizate (de exemplu, în acordarea de asistență la elaborarea și/sau 

implementarea planurilor de acțiuni), cauzată de natura specifică a cauzei (hotărâri 

care necesită măsuri urgente cu caracter individual, hotărâri-pilot, hotărâri care 

ridică probleme structurale și/sau complexe identificate de Curte sau Comitetul de 

                                                           
24 După cum este prevăzut în Recomandarea Rec(2002)13 a Comitetului de Miniștri adresată statelor membre, cu 

privire la publicarea și diseminarea în statele membre a textului Convenției europene a drepturilor omului și a 

jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (adoptată de Comitetul de Miniștri la 18 decembrie 2002, la cea 

de-a 822-a întrunire a miniștrilor deputați). 
25 Adoptat de Comitetul de Miniștri la 10 mai 2006, la cea de-a 964-a întrunire a miniștrilor deputați.  
26 CM/Inf/DH(2010)37 Supravegherea executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului: 

implementarea Planului de acțiuni Interlaken – Modalitățile unui sistem dual de supraveghere, la care s-a făcut referire 

mai sus.  

http://lex.justice.md/md/360465/
http://lex.justice.md/md/360465/
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Miniștri, cauze interstatale, sau atunci când există solicitări speciale ale unui stat 

membru sau ale Secretariatului în acest sens), cu sau fără dezbaterea cauzei la 

întrunirile Comitetului de Miniștri;  

 atunci când, la întrunirile Comitetului de Miniștri, se analizează progresul 

realizat în cadrul executării cauzelor (cu sau fără dezbateri), Comitetul de Miniștri 

poate aplica anumite măsuri coercitive în privința statului, în cazul când acesta 

obiectează sau întârzie să întreprindă măsurile necesare de executare: 1) adoptarea 

deciziilor preliminare cu recomandări și indicarea evoluțiilor dorite în cadrul 

executării; 2) adoptarea rezoluțiilor interim, conform Articolului 16; 3) proceduri de 

încălcare, în temeiul Articolului 46 § 4 al Convenției; și 4) excluderea din cadrul 

Consiliului Europei, în baza Articolului 8 al Statutului, în ultimă instanță; 

 orice cauză poate fi transferată dintr-o procedură în alta, printr-o decizie a 

Comitetului de Miniștri, motivată corespunzător.  

Curtea 

 Curtea însăși poate recurge la clarificarea domeniului de aplicare a hotărârilor 

sau deciziilor sale, astfel oferind statelor membre instrucțiuni suficient de detaliate 

referitoare la măsurile așteptate în vederea conformării cu hotărârea luată27.  

 În caz de neexecutare, Curtea poate constata încălcări noi sau repetitive.  

 În cadrul procedurii hotărârilor pilot (sau cvasi-pilot)28 dezvoltate de Curte, 

aceasta s-a confruntat cu o problemă tot mai mare de cauze „repetitive”, ce rezultă 

din încălcări structurale. Principalele caracteristici ale acestei proceduri sunt: 

existența la nivel național a unei disfuncții structurale sau sistemice, apte să genereze 

un număr mare de cereri la Strasbourg, și selectarea unui caz reprezentativ, care face 

posibilă identificarea sursei problemei într-o hotărâre pilot, indică măsurile 

reparatorii și, după caz, decide suspendarea cauzelor aflate pe rol, care ridică aceeași 

problemă29.  

ONG-urile, instituțiile naționale și reclamanții pot pune la dispoziția 

Comitetului de Miniștri documente, care pot fi similare argumentelor verbale faptice 

                                                           
27 În mod obișnuit, Curtea oferă în acest fel instrucțiuni foarte precise cu referire la măsurile cu caracter individual 

necesare în cauzele care exclud o alegere reală în acest sens, sau în contextul încălcărilor Articolului 6, atunci când 

redeschiderea unei cauze este unica modalitate posibilă pentru a obține restitutio in integrum. A se vedea Documentul 

de bază al seminarului „Implementarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului: o responsabilitate judiciară 

împărțită?” http://www.echr.coe.int/Documents/Seminar_background_paper_2014_ENG.pdf  
28 Procedura pilot a fost pentru prima dată aplicată de Curte în hotărârea Broniowski c. Poloniei, referitoare la 

necesitatea instituirii unui remediu național în vederea compensării proprietății pierdute ca rezultat al modificărilor 

frontierelor în urma celui de-al doilea război mondial. A se vedea cererea nr. 31443/96, hotărârea Marii Camere din 

22 iunie 2004, §194. Pentru procedura cvasi-pilot, a se vedea hotărârea Curții Europene Olaru și alții c. Moldovei din 

28 iulie 2009, cererile nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 și 13136/07, urmată de decizia Balan c. Moldovei din 

24 ianuarie 2012, cererea nr. 44746/08. Aceasta reprezintă o procedură cvasi-pilot, deoarece în hotărârea Olaru și alții 

Curtea s-a abținut de la indicarea unei anumite măsuri cu caracter general, care să fie întreprinsă în legătură cu 

existența unei disfuncții sistemice persistente, constatate de hotărâre.  
29 Rezoluția Comitetului de Miniștri  (Res(2004)3) cu privire la hotărârile ce relevă probleme sistemice fundamentale, 

adoptată la 12 mai 2004; de asemenea, a se vedea Articolul 61 al Regulamentului Curții. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Seminar_background_paper_2014_ENG.pdf
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și care pot oferi un punct de pornire pentru examinarea de către Departamentul de 

executare a hotărârilor30. 

VI. ELABORAREA, PREZENTAREA ȘI ACTUALIZAREA 

PLANURILOR ȘI RAPOARTELOR DE ACȚIUNI CĂTRE COMITETUL 

DE MINIȘTRI  

6.1. Structura planului și raportului de acțiuni 

Planul de acțiuni este un document care stabilește măsurile pe care statul 

respondent le-a întreprins sau intenționează să le întreprindă, în vederea 

implementării unei hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului, incluzând un 

calendar orientativ pentru adoptarea și implementarea acestor măsuri.  

Raportul de acțiuni este un raport al statului respondent, care stabilește toate 

măsurile întreprinse în vederea implementării unei hotărâri a Curții Europene a 

Drepturilor Omului și/sau o explicație referitoare lipsa necesității unor măsuri sau 

măsuri ulterioare.  

Planul sau raportul de acțiuni respectă cerințele de concizie, claritate și 

accesibilitate, și include următoarele secțiuni31: 

 

  descrierea cauzei sau a grupului de cauze vizate; 

  măsurile cu caracter individual; 

  măsurile cu caracter general;  

  concluziile autorităților; 

  anexe (după caz). 

 

 Descrierea cauzei reflectă în mod esențial 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 cu caracter individual în planul sau raportul de acțiuni 

se indică următoarele: 1) dacă s-a respectat obligația de a oferi reclamantului 

satisfacția echitabilă în temeiul Articolului 41 al Convenției, 2) dacă orice alte 

măsuri cu caracter individual sunt necesare în vederea asigurării, pe cât posibil, a 

restitutio in integrum, și a acțiunilor întreprinse, și 3) în planurile de acțiuni care 

prevăd că urmează a fi întreprinse măsuri suplimentare cu caracter individual, 

trebuie să fie inclus un calendar orientativ pentru implementarea acestora; 

 Secțiunea care descrie măsurile cu caracter general include informații privind 

publicarea și diseminarea hotărârii sau deciziei, concluzia autorităților privind sursa 

                                                           
30 Articolul 9 al Regulamentului Comitetului de Miniștri pentru aplicarea Articolului 46 § 2 al Convenției Europene a 

Drepturilor Omului (adoptat de Comitetul de Miniștri la 10 mai 2006, la cea de-a 964-a întrunire a miniștrilor deputați).  
31 Ghidul de elaborare a planurilor și rapoartelor de acțiuni pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor 

Omului, care poate fi accesat la:   

 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680592206 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680592206
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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 acestora, opinia 

autorităților vizavi de impactul măsurilor întreprinse și/sau planificate. Problema 

existenței unor remedii naționale eficiente trebuie să fie întotdeauna abordată, în 

special în cazul executării hotărârilor care identifică o problemă structurală, chiar 

dacă nicio încălcare a Articolului 13 nu a fost constatată; în situația în care cazul de 

referință este unul izolat, o explicație va fi oferită în acest sens32; 

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

referitoare la măsurile cu caracter individual pentru toate cauzele care fac parte din 

grupul respectiv, iar informația poate fi prezentată într-o anexă la planul sau raportul 

de acțiuni; 

 Atunci când un nou caz se adaugă la un grup de cauze, informația privind 

măsurile cu caracter individual necesare poate fi inițial indicată într-o comunicare 

separată, ulterior fiind adăugată la planul sau raportul de acțiuni, în momentul 

actualizării acestuia.  

6.2. Prezentarea și actualizarea planurilor și rapoartelor de acțiuni 

 Planul sau raportul de acțiuni este prezentat Comitetului de Miniștri în termen 

de 6 luni de la data când hotărârea sau decizia emisă de Curte devine definitivă; 

 În situațiile complexe, în care problemele structurale solicită o perioadă mai 

mare de timp în vederea identificării măsurilor cu caracter general (și/sau individual) 

corespunzătoare, sunt prezentate planuri inițiale de acțiuni ce indică etapele realizate 

de autorități pentru a identifica aceste măsuri, de asemenea, în locul calendarului 

orientativ, acesta conține o „foaie de parcurs” ce include reflecții ale autorităților în 

privința măsurilor luate în considerare. Dacă planul de acțiuni a fost completat cu 

niște comunicări separate, trebuie să fie prezentat un plan de acțiuni consolidat, care 

să conțină și aceste comunicări separate;  

 Atunci când autoritățile relevante consideră că toate măsurile au fost 

întreprinse și că statul și-a îndeplinit obligațiile sale în conformitate cu Articolul 46 

al Convenției, planul de acțiuni se transformă într-un raport de acțiuni;  

 Planul sau raportul de acțiuni este actualizat de fiecare dată când există 

evoluții semnificative în adoptarea măsurilor planificate sau necesare, dar 

neplanificate;  

 Planul sau raportul de acțiuni este întocmit în limba oficială a statului și este 

prezentat spre coordonare autorităților relevante, care prezintă, după caz, 

propunerile, obiecțiile și comentariile lor, în decurs de 10 zile; 

 După ce planul sau raportul de acțiuni a fost completat în baza opiniilor 

autorităților relevante, acesta este expediat, în cadrul termenului limită indicat, 

                                                           
32 Articolul 9 al Regulamentului Comitetului de Miniștri pentru aplicarea Articolului 46 § 2 al Convenției Europene a 

Drepturilor Omului (adoptat de Comitetul de Miniștri la 10 mai 2006, la cea de-a 964-a întrunire a miniștrilor deputați), 

care poate fi accesat la: 

 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680592206 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680592206
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Comitetului de Miniștri, care poate decide cu privire la adoptarea unei rezoluții, în 

dependență de îndeplinirea măsurilor în cauză;  

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

dacă consideră că statul și-a îndeplinit obligațiile sale potrivit Articolului 46 al 

Convenției, sau decizii preliminare cu recomandări și notarea progreselor în 

executare. În cazuri excepționale, atunci când lipsește un progres în executare sau 

există o tendință clară de neconformare cu instrucțiunile Curții, Comitetul de 

Miniștri adoptă rezoluții interimare. Sancțiuni pentru neconformarea cu hotărârile 

Curții pot fi aplicate în mod ipotetic doar în cazuri excepționale, și pot evolua în 

proceduri punitive (Articolul 11 al Regulamentului Comitetului de Miniștri cu 

privire la supravegherea executării hotărârilor Curții și a condițiilor acordurilor de 

reglementare amiabilă, adoptat de Comitetul de Miniștri la 10 mai 2006 la cea de-a 

964-a întrunire a miniștrilor deputați), care ar putea rezulta și în suspendarea sau 

excluderea din calitatea de membru al Consiliului Europei (Articolele 3, 8 ale 

Statutului Consiliului Europei).  

 

Contacte utile:  

Pentru orice întrebări sau probleme legate de executarea hotărârii Curții, contactați 

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

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

CEDEX) sau e-mail (dgI-execution@coe.int, iar pentru întrebări referitoare la plata 

satisfacției echitabile, dgI_execution_just_satisfaction@coe.int).  

Agentul guvernamental, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

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

Ministerul Justiției 

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82 

Nr. de telefon: (022) 20 14 42 

Direcția analiză și executare a hotărârilor CtEDO 

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

Ministerul Justiției 

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82 

Nr. de telefon: (022) 20 14 23 

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

mailto:dgI-execution@coe.int
mailto:dgI_execution_just_satisfaction@coe.int
http://agent.gov.md/contacte/
http://agent.gov.md/executarea/
http://www.justice.gov.md/


 


