
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

pe marginea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea 

candidaților la postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la 

datele oficiale și aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și desfășurare  a 

concursului național pentru desemnarea candidaților în vederea suplinirii postului de membru al 

Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale din partea Republicii 

Moldova 
 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii de Guvern „cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la 

postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale 

și aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și desfășurare  a concursului național 

pentru desemnarea candidaților în vederea suplinirii postului de membru al Grupului de specialiști 

al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale din partea Republicii Moldova” a fost 

elaborat de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

În contextul intrării în vigoare la 1 decembrie 2020 a Convenției Consiliului Europei (CoE) privind 

accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø), s-a definitivat mecanismul de aplicare a 

prevederilor tratatului, Republica Moldova (RM) ratificând Convenția la 02 septembrie 2016.  

 

În acest context, RM are obligația de a elabora un mecanism național eficient de implementare, 

materializat inclusiv prin raportarea în baza art. 14 al Convenției și alegerea reprezentaților naționali 

în cadrul mecanismului independent de monitorizare a aplicării instrumentului - Grupul de specialiști 

al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale. 

 

Grupul de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale constituie 

mecanismul independent de monitorizare a aplicării Convenției de la Tromsø și va compila rapoarte 

privind proporționalitatea măsurilor prevăzute de legislație şi realizate în practica de către Părţi, în 

sensul implementării prevederilor stipulate în tratat. Grupul de specialiști al Consiliului Europei 

privind accesul la documentele oficiale va reprezenta un panel format din minimum 10 și maximum 

15 membri, având în vedere echilibru de gen și geografic, precum și expertiza multidisciplinară. 

 

Potrivit Regulii 6 a Rezoluției CM/Res(2021)2 privind procedura de alegere a membrilor Grupului 

de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale, adoptată de către 

Comitetul de Miniștri la 3 martie 2021, statele membre au dreptul să avanseze în adresa Secretarului 

General al CoE doi reprezentanți naționali pentru a fi aleși câte unul per fiecare stat membru. Decizia 

finală urmează a fi adoptată în cadrul reuniunii Consiliului Consultativ al Părților la Convenției 

Tromsø.  

 

Consiliului Consultativ al Părților constituie pilonul politic al mecanismului de monitorizare al 

Convenției şi adoptă recomandări pe marginea măsurilor de implementare a concluziilor rapoartelor 

Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale. Consiliului 

Consultativ al Părților este format din reprezentanții Comitetului de Miniștri al CoE şi reprezentanții 

părților la Convenţie. 

 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

  

Proiectul  nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.  

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prezentul proiect stabilește instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de membru al 

Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale și adoptarea 

Regulamentului cu privire la modul de organizare și desfășurare a concursului național pentru 



 

desemnarea candidaților din partea Republicii Moldova în vederea suplinirii postului de membru al 

Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale. 

 

Selectarea candidaţilor naţionali pentru suplinirea poziţiei de membru al Grupului de specialiști al 

Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale este realizată de către Comisia pentru 

selectarea candidaţilor pentru poziţia de membru Grupului de specialiști al Consiliului Europei 

privind accesul la documentele oficiale (în continuare – Comisia), potrivit prevederilor Rezoluţiei 

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Res(2021)2 privind procedura de alegere a 

membrilor Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale, 

adoptată la Strasbourg, data de 3 martie 2021. 

 

Participarea la concurs este benevolă şi are loc potrivit prevederilor Rezoluţiei Comitetului de Miniştri 

al Consiliului Europei CM/Res(2021). 

 

Dosarul de participare la concurs va conţine: 

a)Curriculum vitae în una din limbile oficiale ale CoE (limba engleză sau franceză) conform 

modelului anexat la Rezoluţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Res(2021)2; 

b)copia actului de identitate. 

c)cererea de înscriere la concurs, cu indicarea unei adrese electronice; 

d)copia de pe diplomele de studii superioare cu tangență în domeniul vizat. 

 

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Ministerul Afacerilor Externe 

şi Integrării Europene, până la data de 17 septembrie 2021, sau la adresa electronică 

scedo@mfa.gov.md. Verificarea conformității copiilor cu originalul va avea loc la data interviului. 

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se va lua în considerare. 

 

În conformitate cu prevederile Rezoluției CM/Res(2021)2 privind procedura de alegere a membrilor 

Grupului de specialiști privind accesul la documentele oficiale, dar și noul termen limită, MAEIE va 

informa Secretarului General al Consiliului Europei despre decizia adoptată până la data de 27 

septembrie  2021. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 

Realizarea obiectivelor stabilite nu vor necesita alocații din bugetul de stat. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 

Proiectul elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar promovarea acestuia și eventuala 

sa aprobare nu va genera ca consecință necesitatea amendării altor acte normative. 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul hotărârii de guvern în cauză a fost plasat pe paginile web oficiale ale Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene (www.mfa.gov.md). 

 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

Potrivit art.34 alin.(1) și art.35 din Legea nr.100/2017, proiectul de lege se remite Centrului Naţional 

Anticorupţie pentru a fi supus expertizei anticorupţie. 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 

Nu necesită expertize de compatibilitate. 
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10. Constatările expertizei juridice 

 

Potrivit art.34 alin.(1) și art.37 din Legea nr.100/2017 privind actele normative, proiectul de hotărâre 

se remite Ministerului Justiției pentru efectuarea expertizei juridice. 

 

11. Constatările altor expertize 

--- 
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