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Notă informativă  

privind reuniunea Comitetului Mixt al Adunării Parlamentare  

şi Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei 

28 ianuarie 2010, Strasbourg 

 

La 28 ianuarie curent, s-a desfăşurat reuniunea comună a celor două organe statutare ale CoE – 

Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) şi Comitetului de Miniştri al CoE (CMCE). 

La reuniune, din partea Reprezentanţei Permanente (RPRM) a participat dna V.Agrici, iar delegaţia 

parlamentară naţională a fost reprezentată de către Preşedintele acesteia, dna Ana Guţu. 

 

Condusă de noul Preşedinte ales al APCE, dl Mevlüt Çavusoglu şi Ambasadorul Elveţiei dl Paul 

Widmer, Preşedinte al CMCE, şedinţa a demarat cu adoptarea agendei, care a inclus următoarele 

subiecte: 

1. adoptarea procesului verbal al reuniunii Comitetului Mixt din 1 octombrie 2009; 

2. intensificarea dialogului şi cooperării dintre APCE şi CMCE; 

3. viitorul Curţii Europene a Drepturilor Omului; 

4. alte chestiuni. 

 

1. Procesul verbal al Reuniunii Comitetului Mixt care s-a defăşurat în contextul sesiunii de toamnă 

a APCE din 2009, a fost adoptat fără discuţii. 

 

2. La subiectul în cauză, Preşedintele CMCE a prezentat succint eforturile comune ale CMCE şi 

APCE de a intensifica şi fortifica dialogul dintre aceste organe în contextul dificultăţilor la agerea 

Secretarului General al CoE (SG) pe parcursul anului 2009. La fel acesta a reliefat că obiectivul 

reuniunii în cauză este de a aprecia aceste eforturi şi a conveni aproape finalitatea lor, în vederea 

obţinerii compromisului mult aşteptat asupra regulilor de procedură privind alegerea SG. Dl 

Widmer a opinat că Declaraţia Interpretativă a regulilor de procedură privind alegerea SG va fi 

documentul doveditor a acestei reuşite comune.    

 

Preşedintele Comitetului APCE pentru Regulile de Procedură, Imunităţi şi Afaceri Instituţionale, dl 

John Greenway, a prezentat rezultatele discuţiilor pe marginea acestui subiect care s-au defăşurat la 

reuniunea Biroului APCE din 11 ianuarie 2010 (documentul AS/Pro(2010)01rev se anexează). 

Acesta a salutat din numele Comitetului elaborarea Declaraţiei, subliniind importanţa acesteia 

pentru întreaga reformă a CoE. Totodată, dl Geenway a opinat că Declaraţia în cauză ar fi fost 

oportună cu vreo 2 ani în urmă, ceea ce ar fi făcut mai simplă alegerea SG pe parcursul a 2009, 

exprimându-şi satisfacţia că cel puţin viitoarele alegeri ale SG vor dispune de un instrument 

eficient. Potrivit oficialului, Declaraţia respectivă demonstrează faptul că CoE, organele CoE pot 

conlucra, ceea ce înseamnă că doar împreună, cu toate eforturile reunite, CoE poate fi o organizaţie 

unică prin importanţa ei pe plan extern. La fel, dl Greeway a anunţat că proiectul de Declaraţie 

urmează a fi examinat în continuare de Comitetul Permanent al APCE la reuniunea sa din 12 

martie 2010, de la Paris. 

 

Preşedintele CMCE a ţinut să mulţumească pentru eforturile depuse întru fortificarea dialogului 

APCE şi CMCE şi fostului Preşedinte al APCE, dlui Lluis Maria de Puig. În context, din numele 

dnei Micheline Calmy-Rey, Ministru al Departamentului federal pentru afaceri externe al Elveţiei, 

Preşedintele Comitetului de Miniştri, dl Widmer a lansat către APCE invitaţia de a participa la 5 

martie 2010 la Geneva la discuţiile pe marginea procesului  de reformă a CoE care a fost iniţiată de 

către SG. Oportunitatea respectivă va avea inclusă ca subiect discuţii şi Declaraţia interpretativă în 

cauză - rezultatul obţinut în cadrul dialogului dintre organele şi instituţiile CoE privind alegerea 

SG.      
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În cadrul discuţiilor deschise pe marginea acestui punct de pe agenda reuniunii, Preşedintele 

delegaţiei britanice dl John Prescott, a opinat că din punctul său de vedere, întru continuarea 

dialogului dintre APCE şi CMCE, ar fi oportun ca CMCE să delege câteva persoane care ar fi 

împuternicite din numele Delegaţilor Permanenţi să discute cu APCE toate problematicele CoE. 

Propunerea a rămas fără replică.  

 

La discuţiile în cauză, au luat cuvântul şi Reprezentantul Permanent al Ciprului, care a salutat 

Declaraţia respectivă şi a subliniat necesitatea continuării aprofundării dialogului instituit dintre 

APCE şi CMCE. Preşedintele Comitetului Social, Sănătate şi Familie al APCE a invocat că 

procesul de dialog urmează a fi îmbunătăţit şi dintre Secretariat şi APCE, referindu-se la 

modalitatea de elaborare, distribuire, examinare a documentelor CoE şi lacunele acestui mecanism.  

 

3. Subiectul în cauză a reprezentat unul important prin prisma viitoarei Conferinţe de la Interlaken. 

Dl Widmer a salutat ratificarea Protocolului 14 şi de către camera superioară a Parlamentului 

Federaţiei Ruse la 28 ianuarie, exprimându-şi speranţa că promulgarea legii de ratificare a acestui 

tratat şi emiterea Instrumentului de ratificare pentru depozitarea la CoE nu va dura prea mult. La 

fel, acesta a reiterat dolianţa Ministrului Calmy-Rey privind necesitatea purtării de către liderii 

politici a unui dialog concret cu soluţii clare la Interlaken. În context, dumnealui a informat APCE 

despre definitivarea variantei a 3-a a Declaraţiei care va fi adoptată la Interlaken, precum şi despre 

faptul că aceasta expres stabileşte în preambulul său rolul foarte important al forurilor parlamentare 

naţionale pentru reforma CEDO.  

 

Prim-vicepreşedintele Comitetului pentru afaceri juridice şi drepturile omului, dl Christos 

Pourgourides, a făcut o succintă prezentare a opiniilor Preşedintelui Comitetului respectiv pe 

marginea discuţiilor acestuia din 16 decembrie de la Paris (documentul AS/Jur(2010)06 se 

anexează), invocând ideea generalizatoare că, întru asigurarea eficienţei CEDO pe termen lung, 

principiul subsidiarităţii trebuie să fie complet operaţional şi acesta trebuie să reprezinte scopul 

central al Conferinţei de la Interlaken.   

 

Parlamentarul olandez dl Kox a felicitat Federaţia Rusă pentru apropiata finalizare a procesului de 

ratificare, menţionând că totuşi, intrarea în vigoare a Protocolului 14 este doar un pas înainte 

pentru reforma CEDO şi nicidecum panaceea necesară. Acesta a opinat că este absolut necesar a 

revedea sistemul admisibilităţii cererilor la Curte, posibilitatea adresării la Curte prin instituirea 

unui filtru la nivel naţional, deci fiecare dintre state este obligat a revedea acest mecanism în 

favoarea eficacităţii CEDO. La fel, parlamentarul a ridicat problematica aderării UE la CEDO, sub 

aspectul unor posibile date calendaristice, când se va produce acest eveniment, mai ales din 

considerentul intrării în vigoare la 1 decembrie 2009 a Tratatului de la Lisabona. 

  

În continuarea ideilor invocate de dl Kox, SG al CoE a menţionat câteva momente de importanţă 

pentru reforma Curţii şi a întregii organizaţii, şi anume: Protocolul 14 – nu reprezintă soluţia 

necesară pentru Curte; vizitele operate de SG în câteva capitale care au avut drept scop prezentarea 

iniţiativei reformei CoE; reforma CoE trebuie să ia în considerare revizuirea modalităţii de 

finanţare a CEDO, ce urmează a fi efectuată separat de CoE; aderarea UE la CEDO este un 

moment foarte important, mai ales sub aspect financiar.  

 

De asemenea, Reprezentantul Permanent al Spaniei a informat din numele Preşedinţiei UE că, la 

moment, aderarea UE la CEDO este în proces de negociere şi discuţii. Nu se poate stabili un 

calendar anume, deoarece acest fapt este un proces foarte complex, unic în felul său, dar se poate 

stabili cu siguranţă prezenţa voinţei tuturor statelor membre ale UE.  
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În cadrul acestor discuţii, preşedintele delegaţiei parlamentare britanice, dl Prescott, ulterior 

manifestării nedumeririi pe marginea aderării tergiversate a UE la CEDO  şi-a exprimat speranţa că 

la Interlaken se va fixa foarte clar faza actuală a parcursului UE spre statutul de membru al CEDO, 

mai ales în condiţiile în care toate statele Uniunii, sunt deja membre ale CEDO. 

 

4. La capitolul altor chestiuni, Reprezentantul Permanent al Danemarcii a expus o opinie cu privire 

la fortificarea dialogului dintre APCE şi CMCE, relevantă şi pentru reforma de mai departe a CoE, 

şi anume că ar fi de dorit de a concentra agenda de discuţii a APCE mai mult pe problematici 

relevante statelor membre ale CoE, iar agendele CMCE şi APCE să fie mai mult coordonate pentru 

ca acestea să abordeze spre discuţii tematici similare, ceea ce va permite luarea unei decizii unice, 

rapide, bine coordonate, cu un mesaj politic puternic pe marginea unei problematici. 

 

Urmare celor menţionate, putem concluziona centrarea pe parcursul anului 2010 a activităţii CoE 

pe chestiunea de reformă a organizaţiei. Astfel, primul impuls al acestui proces, probabil unul cel 

mai important, deoarece se referă la reforma CEDO, se va produce la Conferinţa de la Interlaken 

din 18-19 februarie curent. Acest eveniment va oferi posibilitatea statelor de a opera schimbări 

majore atât în sistemul european de protecţie a drepturilor omului, cât şi în sistemele naţionale. 

Promovarea intereselor statului nostru la Interlaken este absolut necesară, mai ales din 

considerentul că Republica Moldova este unul dintre statele care suprasolicită mecanismul CEDO. 

Totodată, considerăm necesar remiterea spre informare Ministerului Justiţiei a documentului 

Comitetului APCE pentru Afaceri Juridice şi Drepturile Omului AS/Jur(2010)06. 

       

Cu respect, 

 

Violeta AGRICI 

Însărcinat cu afaceri a.i. 

 

 

 
Anexele menţionate: 

AS/Jur(2010)06 – 5 file; 

AS/Pro(2010)01rev – 6file.  

 

Ex. nr. 1- MAE IE; 

Ex. nr.2 – dosarul RPRM.    


