
SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de 

judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 
Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Nr. Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

 

Consiliul pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

discriminării și 

asigurarea egalității 

1.  Este salutabilă decizia ministerului de a include în componența 

Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului un reprezentant al 

Consiliului. Totodată, menționăm necesitatea de a reflecta 

denumirea corectă și deplină a instituției în componența nominală 

prevăzută de anexa nr. 1 la Hotărâre. 

Se acceptă. 

Textul proiectului a fost ajustat potrivit propunerii. 

 

2.  De asemenea, Consiliul propune expunerea pct. 5 lit.e) din 

Regulament în următoarea redacție: „e)tratamentul 

nediscriminatoriu, bazat pe aplicarea unor criterii de selectare 

obiective și clar definite,astfel încât orice candidat să aibă șanse 

egale.”. 

Se acceptă. 

Textul proiectului a fost ajustat potrivit propunerii. 

 

3.  Totodată, Consiliul reține faptul că deși conform pct. 5 lit. c), 

asigurarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și femeilor 

este unul din principiile pe care se bazează procedura de 

organizare și desfășurare a concursului, proiectul regulamentului 

nu conține prevederi care să asigure respectarea principiului 

parității de gen, conform Rezoluției 1366(2004) a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei și Liniilor directoare ale 

Comitetului de Miniștri adoptate la 29 martie 2012, care prevăd 

cerința includerii în listele candidaților a exponenților ambelor 

sexe. Rezoluția 1646 (2009) a Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei reiterează, în egală măsură, necesitatea de a asigura 

echilibrul de gen în listele prezentate de state, la pct. 3 și 4. În 

această privință, Consiliul atrage atenția asupra faptului că, în 

condițiile situației actuale de subreprezentare a femeilor în cadrul 

Curții Europene a Drepturilor Omului, Regulamentul trebuie să 

prevadă măsuri de încurajare a participării femeilor la concursul 

Precizare 

Condițiile de participare la concursul național nu 

îngrădesc în nici un fel femeile de participa la acesta. 

Însă, în context, la pct. 39 din Regulament este 

stabilit: „39. Comisia va înainta Guvernului primii 

trei candidații care au acumulat cel mai mare 

punctaj în concurs. În caz de paritate de punctaj, 

prioritate va fi acordat, dacă este cazul, candidatului 

de genul subreprezentat în lista candidaților, fie 

candidatului care a obținut cel mai mare punctaj 

mediu la criteriul menționat în pct. 34 lit. b).”. 

 



național, care să asigure respectarea principiului declarat. 

 

Curtea Supremă de 

Justiție 

4.  Dat fiind faptul că proiectul propus reprezintă o expunere, cu mici 

excepții, a Hotărârii Guvernului nr. 276/2012, care se propune a fi 

abrogată, ar fi mai logic ajustarea acesteia cu unele amendamente. 

Astfel, urmează a fi modificată Anexa nr. 1 a Hotărârii 

Guvernului nr. 276/2012, ce relevă Componența nominală a 

Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Nu se acceptă. 

Suntem de acord că nu este necesară modificarea 

cadrului legal în cazul în care nimic nou nu se 

reglementează. Însă, prin Hotărârea Guvernului nr. 

276/2012 s-a instituit o comisie nominală și căreia i 

s-a stabilit o perioadă de realizare a lucrului pentru 

care a fost instituită. Considerăm că acea comisie, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 276/2012 și-a 

încetat activitatea de drept când Guvernul Republicii 

Moldova a trimis lista cu cei 3 candidați APCE.Cu 

atât mai mult, și regulamentul de organizare și 

desfășurare a concursului a fost modificat sub 

aspecte conceptuale. 

5.  Este potrivită și corespunde scopului urmărit includerea în 

componența Comisiei a doi profesori de limbă franceză și engleză 

pentru testarea candidaților în materia cunoașterii limbilor oficiale 

ale Consiliului Europei, în același timp nu este clar din care 

raționamente a fost exclus din membrii Comisiei un judecător-

membru al CSM, fiind înlocuit cu un profesor universitar. 

Precizare 

Membrii comisiei n-au fost înlocuiți. Potrivit 

proiectului, se instituie o nouă comisie, într-o 

componență nouă, alta decât cea din 2012. 

6.  Numește clar de ce s-a exclus proba scrisă, ca etapă a concursului, 

ce avea un caracter teoretic și practic bazată pe spețe din 

jurisprudența CtEDO, or este necesară testarea candidaților nu 

doar în privința vorbirii fluente a limbilor străine, ci si a 

abilităților scrise. 

Nu se acceptă. 

Proiectul propune excluderea probei scrise pentru 

concursul în cauză. Considerăm că, aceasta (proba 

scrisă) lasă spațiu pentru arbitrariu, având în vedere 

că evaluarea candidaților laproba scrisă este extrem 

de subiectivă. 

7.  Punctul 8, ce se referă la actele pe care urmează să le conțină 

dosarul de participare a candidatului, se propune a fi completat cu 

următorul text: 

,,j) acte ce atestă performanța lingvistică a candidatului.”. 

Nu se acceptă. 

Considerăm că o astfel de condiție, va crea 

impedimente subiecților de a se înscrie la concurs. 

Cu atât mai mult că certificatele ce atestă un anumit 

nivel de deținere a limbii străine se acordă pe un 

anumit interval de timp. Dar această circumstanță nu 

poate să și semnifice că un candidat nu mai prezintă 



performanțe lingvistice. Ba mai mult, în cadrul 

comisiei vor fi membri, profesori de limbile engleză 

și franceză, care vor evalua nivelul cunoașterii 

limbilor la etapa interviului. 

8.  Dacă, până la examinarea de către Guvern a componenței 

nominale a Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de 

judecător la Curtea Europeană, se va numi Președinte al Curții 

Supreme de Justiție considerăm rezonabil de a include în 

componența nominală numele și prenumele președintelui 

respectiv. 

Se acceptă. 

După caz, schimbările de rigoare se vor introduce.  

 

Uniunea Avocaților 

din Republica 

Moldova 

9.  În ceea ce privește Componența nominală a Comisiei pentru 

selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană, 

reprezentată în anexa nr. 1 la proiectul Hotărârii Guvernului, ne 

exprimăm nedumerirea referitor neincluderea Președintelui 

Uniunii Avocaților, în condițiile în care pe parcursul unei perioade 

de aproximativ 20 de ani, deținătorul acestei funcții, în calitatea sa 

de reprezentant al instituției avocaturii, a fost implicat permanent 

la lucrările Comisiei respective (a se vedea Hotărârile Guvernului 

Republicii Moldova nr. 1187 din 22.11.2000, nr. 161 din 

14.02.2007, nr. 1133 din 17.10.2007 șinr. 276 din 02.05.2012). 

Prin urmare, considerăm că în partea formării componenței 

nominale a prezentei Comisii, nu au fost respectate întocmai 

dispozițiile consemnate în art. 5 al Rezoluției nr. 1646 (2009) a 

Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la 

desemnarea candidaților și alegerea judecătorilor la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, înconformitate cu care, 

Adunarea îndeamnă cu fermitate guvernele statelor membre, să 

instituie - fără întârziere - proceduri de selecție naționale adecvate 

pentru a se asigura că autoritatea și credibilitatea Curții nu sunt 

puse în pericol de procese ad-hoc și politizate în nominalizarea 

candidaților. în plus, invită guvernele statelor membre să se 

asigure că organismele / grupurile de selecție (și cele care oferă 

consultanță pentru selecție) sunt ele însele cât mai echilibrate. 

În aceiași ordine de idei, considerăm că în procesul de aprobare a 

componenței nominale a Comisiei pentru selectarea candidaților la 

Se acceptă. 

În componența Comisiei a fost inclus drept membru, 

Președintele Uniunii Avocaților din Republica 

Moldova. 



postul de judecător la CtEDO, urmau să fie aplicate principii și 

practici similare, celor instituite în art. 2 din Rezoluția 

CM/Res{2010)26 privind constituirea unui grup consultativ de 

experți privind candidații pentru alegeri în calitate de judecător la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (adoptată de către 

Comitetul de Miniștri la 10 noiembrie 2010), potrivit cărora, 

Comitetul este format din șapte membri, aleși dintre membrii celor 

mai înalte resorturi instanțe, foști judecători ai instanțelor 

internaționale, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului și 

altele, avocați cu competență recunoscută, care vor îndeplini 

funcțiile personale. Componența Grupului trebuie să fie 

echilibrată geografic și de gen. 

Reieșind din cele expuse, Uniunea Avocaților din Republica 

Moldova insistă pe revizuirea componenței nominale a Comisiei 

pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, în conformitate cu standardele 

documentelor internaționale. 

 

Procuratura Generală 

10.  În cazul în care la preselecția candidaților sunt trei sau mai puțin 

de trei candidați cu dosar complet și eligibil, Comisia prelungește 

termenul pentru depunerea dosarelor? Dacă da, atunci, care este 

acest termen? 

Precizare 

În cazul în care la preselecția candidaților pentru 

suplinirea postului de judecător la CtEDO sunt mai 

puțin de doi candidați cu dosar complet și eligibil 

prima facie, Comisia prelungește termenul pentru 

depunerea dosarelor cu cel mult 15 zile. A se vedea 

în acest sens pct. 26 din Regulament. 

11.  Care este modalitatea de evaluare a dosarelor în cadrul etapei de 

preselecție? (spre exemplu, Comisia evaluează dosarele depuse și 

punctează, în baza fișelor de evaluare ale căror modele sunt 

aprobate de către Comisie) 

Precizare 

Comisia va decide în privința candidaților, la prima 

etapa, în baza dosarelor depuse și condițiilor de 

eligibilitate de la pct. 17 și 18 din Regulament.  

12.  Care ar fi punctajul maxim stabilit pentru evaluarea dosarelor 

candidaților în cadrul etapei de preselecție, astfel încât candidații 

să fie admiși la etapa interviului? 

Precizare 

Comisia de concurs decide, în ședință închisă, în 

baza dosarelor depuse de candidați, în conformitate 

cu criteriile din pct. 17, dacă candidatul este invitat la 

interviu. Neîntrunirea condițiilor de eligibilitate sau 



prezentarea unui dosar incomplet sau depus după 

expirarea datei-limită reprezintă temei de neadmitere 

la interviu. A se vedea în acest sens pct. 27 din 

Regulament. 

13.  Candidații neadmiși sunt informați în scris (sau altă modalitate) 

despre motivul neadmiterii?   

Precizare 

Candidații neadmiși la interviu sunt informați prin e-

mail despre motivul neadmiterii.A se vedea în acest 

sens pct. 27 din Regulament. 

14.  Care este modalitatea de contestare a deciziei Comisiei în caz de 

neadmitere? 

Precizare 

Proiectul a fost ajustat în acest sens. A se vedea pct. 

14 din Regulament: „14. Hotărârile Comisiei se 

adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale 

membrilor Comisiei și nu se contestă.”. 

15.  Candidatul se poate retrage din competiție numai până la interviu, 

sau la orice etapă a concursului?   

Precizare 

Deși în proiect nu este reglementat nemijlocit, 

menționăm că candidatul poate să se retragă din 

competiție prin neprezentarea la interviu. 

16.  Care este modalitatea de evaluare a răspunsului candidatului în 

cadrul etapei interviului? (spre exemplu, Comisia evaluează 

candidații în baza criteriilor stabilite la pct.14 din Regulament, 

utilizând fișele de evaluare ale căror modele sunt aprobate de 

către Comisie. Regulile de lucru și procedurile de evaluare se 

stabilesc de asemenea de către Comisie. Pe baza punctajelor 

finale, Comisia aranjează în ordine descrescătoare candidații la 

postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.)  

Precizare 

Mecanismul de evaluare a candidaților a fost ajustat, 

în sensul asigurării clarității și transparențe în 

activitatea Comisiei. La etapa interviului, candidații 

sunt evaluați pentru criterii de la pct. 34. Fiecare 

criteriu de evaluare se apreciază cu unul dintre 

următoarele calificative de evaluare: “foarte bine”, 

“bine”, “satisfăcător” și “nesatisfăcător”. Iar fiecărui 

calificativ de evaluare i se acordă un punctaj și se 

notează potrivit pct. 36 din Regulament. Punctajul 

obținut de către candidat reprezintă media 

punctajului total acordat de către fiecare membru al 

Comisiei.  

Comisia va înainta Guvernului primii trei candidații 

care au acumulat cel mai mare punctaj în concurs. 



17.  Care este modalitatea de contestare a deciziei Comisiei după etapa 

interviului?  

Precizare 

Proiectul a fost ajustat în acest sens. A se vedea pct. 

14 din Regulament: „14. Hotărârile Comisiei se 

adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale 

membrilor Comisiei și nu se contestă.”. 

 

A.O. „Centrul de 

Resurse Juridice din 

Moldova” și A.O. 

„Institutul pentru 

Politici și Reforme 

Europene” 

18.  Selectarea celor 3 candidați de către o comisie dominată de experți  

Actualul proiect prevede o componență nominală, selectată 

conform unor criterii neclare. Componența nominală a Comisiei 

pare a fi puternic politizată, iar autorități importante chemate să 

asigure respectarea drepturilor omului nu sunt incluse în 

componența Comisiei. De asemenea, membrii comisiei sunt 

desemnați nominal de către Ministerul Justiției. Considerăm 

judicios ca membrii comisiei să fie desemnați de instituțiile 

responsabile, nu către Ministerul Justiției. Propunem ca prezența 

majorității parlamentare în comisie să fie balansată prin includerea 

în comisie a unui deputat din opoziție. Pentru a asigura o mai 

mare independență comisiei, propunem de a evita introducerea în 

componența Comisiei a persoanelor care sunt parte a executivului.  

Totodată, în proiectul regulamentului, a fost inclus nominal un 

reprezentant al societății civile, i.e. Iulian GROZA (Director 

Executiv IPRE). În acest context, considerăm oportună excluderea 

referinței nominale la o anumită persoană, reprezentat al societății 

civile și respectiv propunem adăugarea în lista instituțiilor care 

urmează să propună membri în comisie Platforma Societății Civile 

a Parteneriatului Estic (PN FSC a PaE), un for reprezentativ al 

organizațiilor societății civile care include peste 80 de organizații 

neguvernamentale din Republica Moldova. La rândul său, PN 

FSC a PaE va desemna 2 reprezentanți ai societății civile în 

Comisia de selecție. Aceasta va contribui la o mai mare 

reprezentare a societății civile în cadrul Comisiei.  

De asemenea, considerăm oportună în virtutea competențelor 

relevante, includerea în componența Comisiei de selecție a unui 

reprezentant a Oficiului Ombudsmanului și a Uniunii Avocaților 

din Republica Moldova. 

Se acceptă parțial. 

Actualul proiect prevede o componență, selectată 

inițial și nominal în virtutea funcțiilor înalte în 

autoritățile importante chemate să asigure 

respectarea drepturilor omului, echitatea într-un stat 

de drept și transparența într-un proces decizional. De 

asemenea, pentru a asigura o mai mare independență 

comisiei, ulterior propunerilor etapei de consultare 

publică a proiectului, s-au inclus în componența 

Comisiei Ombudsmanul și Președintele Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova. 

În privința prezidării ședințelor, s-a urmat exemplul 

de organizare a Comisiei de selecție a candidaților la 

postul de judecător la CtEDO în statele vecine 

(România și Ucraina). 



 Astfel, în total în Comisia de selecție vor fi desemnați 13 membri. 

De asemenea, pentru a asigura o mai mare independență a 

Comisiei propunem ca ședințele Comisiei să fie conduse de un 

președinte ales de Comisie.  

Mai multe detalii cu privire la membrii Comisiei sunt menționate 

în a proiectul alternativ al Regulamentului anexat la prezenta 

opinie. 

19.  Introducerea unor termene rezonabile pentru selectarea 

candidaților  

Mandatul dlui Valeriu GRIȚCO expiră pe 2 decembrie 2021. 

Conform Rezoluției nr. 1646 (2009), Consiliul Europei are nevoie 

de trei luni pentru procesarea dosarelor prezentate de Guvern și 

alegerea judecătorului și încă câteva luni pentru ca judecătorul 

ales să preia funcția. În contextul concret, desemnarea viitorului 

judecător va avea loc în iunie 2021. Consiliului Europei a solicitat 

prezentarea listei celor trei candidați până la 10 mai 2021. În 

asemenea circumstanțe, nu putem explica convingător necesitatea 

selectării de către Comisiei a celor trei candidați, în mai puțin de 

două luni, până la 1 septembrie 2020, adică cu nouă luni până la 

termenul limită oferit de Consiliul Europei. Reieșind din 

importanța majoră a acestui concurs, graba nu se justifică în 

niciun fel. Acest lucru ar știrbi din calitatea și corectitudinea 

concursului. Propunem ca termenul de depunere a documentelor 

să nu fie mai mic de 90 zile de calendaristice, fapt ce ar acorda 

posibilitatea aplicării mai multor candidați, inclusiv care ar putea 

trăi peste hotare. Astfel, selectarea candidaților ar putea avea loc 

cel devreme în noiembrie - decembrie 2020, iar termenul limită 

pentru prezentarea candidaților către Guvern propunem să fie 28 

februarie 2021. Acest termen limită, care ar putea părea cam lung 

pentru unii, va permite o selectare minuțioasă a candidaților, fără a 

depăși termenul limită stabilit de Consiliul Europei pentru 

Guvern. 

Se acceptă parțial. 

Pct.3 din proiectul hotărârii Guvernului a fost 

modificat în privința termenului de organizare a 

selecției celor 3 judecător la CtEDO, fiind stabilit 

termenul de „15 ianuarie 2021” până la care Comisia 

va trebui să transmită lista celor 3 candidați selectați 

de aceasta. 

Guvernul va prezenta lista persoanelor selectate (3 la 

număr) în adresa Panelului consultativ, nu mai târziu 

de 10 februarie, adică cu trei luni înainte de expirarea 

termenului limită stabilit de APCE pentru 

prezentarea listei (care este de 10 mai 2021). Această 

rezervă de timp se explică prin faptul că, în procesul 

de examinare, membrii Panelului pot solicita 

informații sau clarificări adiționale de la Guvern pe 

marginea oricărui dintre candidați. 

20.  Includerea posibilității de depunere a documentelor prin email și 

reducerea setului de documente care trebuie prezentate de 

Se acceptă parțial. 

Modalitatea de depunere a documentelor prin email 



candidați  

În condițiile în care Republica Moldova se află în stare de urgență 

în sănătate publică, solicitarea certificatelor medicale poate fi 

considerată drept un obstacol de participare în cadrul concursului. 

Un alt obstacol în participarea candidaților în concurs, ar putea fi 

cerința solicitării de prezentare a cazierul judiciar, care poate fi 

ridicat doar în persoană. Obținerea cazierului judiciar și a 

certificatului medical pentru candidații care trăiesc peste hotare se 

poate adeveri a fi o sarcină excesivă. Aceste documente nu adaugă 

multă informație relevantă pentru concurs. Eventual, acestea pot fi 

solicitate de la candidații preselectați după interviu.  

Adițional, urmând același argument logic, în condițiile actuale 

pate fi o cerință excesivă depunerea documentelor exclusiv in 

persoană la Ministerul Justiției. Propunem să fie introdusă 

posibilitatea depunerii dosarelor în format electronic prin e-mail. 

este acceptată. 

Documentele necesare pentru dosarul de participare a 

fost completat. A se vedea pct. 18 din Regulament.  

21.  Includerea posibilității pentru societatea civilă de a prezenta opinii 

scrise despre candidați  

Propunem ca, până la luarea deciziei cu privire la candidații 

invitați la concurs, să existe posibilitatea prezentării către Comisie 

a opiniilor terților despre candidați. Asemenea posibilități au 

existat în cazul majorității concursurilor recente și deseori s-a 

dovedit a fi deosebit de valoroasă pentru evaluarea candidaților. 

Nu vedem un motiv pentru care această etapă nu fie introdusă și 

pentru acest concurs, mai ales ca ea nu necesită decât 2-3 

săptămâni. 

Nu se acceptă. 

Nu considerăm oportun de a reglementa drept etapă 

consultarea publică a candidaturilor, pentru că 

organizarea și desfășurarea concursului are loc în 

mod transparent. În ce măsură percepția publică sau 

socială va putea discredita un candidat?! În ce 

măsura, ipotetic admițînd „informațiile recepționate” 

vor servi temei de neadmitere a candidatului la etapa 

interviului.  

22.  Introducerea unui mecanism clar și transparent de evaluare a 

candidaților  

Propunem ca interviul să fie înregistrat video, iar înregistrarea să 

fie plasată pe Internet imediat după finalizarea interviului. 

 De asemenea, propunem ca punctajul acordat de către fiecare 

membru al comisiei fiecărui candidat să fie publicat pe internet. 

Aceasta va întări și mai mult încrederea în echitatea evaluării 

candidaților.  

Se acceptă. 

Referitor la înregistrarea video a etapei interviului  și 

plasarea acesteia pe Internet, inclusiv publicarea 

listei candidaților cu punctajul total obținut se 

acceptă. A se vedea pct. 32 din Regulament. 

Criteriile de evaluare s-au acceptat. Punctajul oferit 

pentru fiecare criteriu este stabilit potrivit 

calificativelor stabilite la pct. 35-36 din Regulament. 



Adițional, propunem prevederea unei liste de criterii clare și 

relevante în baza cărora vor fi evaluați candidații. Criteriile 

introduse în proiectul regulamentului supus consultărilor sunt 

generice. De asemenea propunem punctaj prestabilit pentru fiecare 

criteriu. Punctajul este ponderat, în funcție de importanța 

criteriului pentru funcția de judecător al CtEDO.  

 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

23.  La Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a 

concursului național pentru desemnarea a trei candidați pentru 

alegerea judecătorului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

din partea Republicii Moldova (anexa nr.2) a examina 

oportunitatea excluderii din pct. 6, lit. b), a sintagmei ”… și au o 

experiență juridică ca practician în domeniul drepturilor omului;” 

pe motiv că cerința în speță: (i) ar putea limita accesul la concurs a 

personalităților notorii din domeniul juridic; (ii) nu se regăsește în 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale și nici în Rezoluția 1646 (2009) a APCE. 

Se acceptă. 

Cuvintele „în domeniul drepturilor omului” au fost 

excluse din proiect, la convingerea că acestea 

limitează cercul de subiecți ce pot candida la 

concurs. Totuși, a rămas obligatorie, drept condiție 

de a candida „experiența juridică” sub aspect de 

practică în sistemul juridic național, pentru că se 

dorește selectarea unor candidați – juriști cu o 

reputație profesională recunoscută, de o înaltă 

prestanță. 

24.  La Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a 

concursului național pentru desemnarea a trei candidați pentru 

alegerea judecătorului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

din partea Republicii Moldova (anexa nr.2) a argumenta cerința 

din pct.7, lit. d), deoarece aceasta poate fi contestată, prin prisma 

art.23 al CEDO, privind durata mandatului judecătorilor CtEDO, 

în care nu este făcută nici o referință la termenul minim de 

exercitare a mandatului judecătorilor. 

Se acceptă. 

Nota informativă la proiect a fost completată cu 

argumente privind condiția de eligibilitate specială 

pe care un candidat trebuie să o întrunească: „d) să 

fie în măsură de a exercita cel puțin jumătate din 

mandatul de 9 ani până la împlinirea vârstei de 70 

de ani.”.  Considerăm necesară o astfel de condiție, 

pentru a nu desfășura la scurt timp un nou concurs, 

iar Comisia să-și continue mentenanța. 

25.  La proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la instituirea 

Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului si aprobarea 

Regulamentului privind modul de organizare si desfășurare a 

concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului: 

A examina posibilitatea stabilirii, la p. 3, a unei perioade 

rezonabile pentru organizarea selecției naționale, inclusiv pentru 

depunerea candidaturilor, conform Liniilor directoare ale 

Se acceptă. 

Pct.3 din proiectul hotărârii Guvernului a fost 

modificat în privința termenului de organizare a 

selecției celor 3 judecător la CtEDO. In concreto, a 

fost stabilit termenul de „15 ianuarie 2021”. 



Comitetului de Miniștri adoptate la 29 martie 2012. 

Conform procedurii CoE, Guvernul are obligația de a transmite 

lista candidaților în adresa Panelului consultativ de experți privind 

candidații pentru alegeri in calitate de judecători la CtEDO, cel 

târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de prezentare a 

listei către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). 

Termenul final de prezentare către APCE este 10 mai 2021, în 

context lista urmează să fie prezentată Panelului cel târziu la 10 

februarie 2021. Astfel, organizarea selecției stabilită în proiectul 

HG, în termeni atât de restrânși (până la 1 septembrie 2020) nu 

este justificată. 

Mai mult decât atât, atenționăm/reamintim că, potrivit Rezoluției 

1646 (2009) a APCE cu privire la nominalizarea și alegerea 

judecătorilor la CtEDO, APCE poate respinge listele de judecători 

care nu respectă o procedură națională de selecție transparentă și 

coerentă. 

26.  Cu privire la Componenta nominală a Comisiei pentru selectarea 

candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului (anexa 1): 

Considerăm oportună revizuirea listei membrilor Comisiei (având 

în vedere riscul apariției conflictului de interese în contextul 

participării Procuraturii Generale; Curții Supreme de Justiție și a 

Biroului Politici de Reintegrare); Propunem examinarea includerii 

în componența Comisiei: 

(i) încă a unui deputat cu studii juridice care să reprezinte 

opoziția parlamentară; 

(ii) Avocatul Poporului sau Avocatul Poporului pentru 

Drepturile Copilului; 

(iii) un judecător al Curții Constituționale a Republicii 

Moldova; 

(iv) un avocat desemnat de Consiliul Uniunii Avocaților din 

Republica Moldova; 

Se acceptă parțial 

Actualul proiect prevede o componență, selectată 

inițial și nominal în virtutea funcțiilor înalte în 

autoritățile importante chemate să asigure 

respectarea drepturilor omului, echitatea într-un stat 

de drept și transparența într-un proces decizional. De 

asemenea, pentru a asigura o mai mare independență 

comisiei, ulterior propunerilor etapei de consultare 

publică a proiectului, s-au inclus în componența 

Comisiei Ombudsmanul și Președintele Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova. 

 



(v) un al doilea reprezentant al societății civile; în dreptul 

reprezentanților mediului asociativ considerăm oportună indicarea 

expresă a organizației pe care o reprezintă; 

(vi) un profesor de limbă franceză de la filiera francofonă a 

Facultății de drept, Universitatea de Stat din Moldova. 

Reamintim că potrivit Liniilor directorii ale CM CoE, 

componența organului de selecție trebuie să fie una echilibrată și 

să asigure că membrii, în mod colectiv, dețin suficiente cunoștințe 

tehnice și impun respect și încredere. 

27.  În titlul regulamentului a se radia cuvântul „trei” din sintagma 

,,[...] desemnarea a trei candidații [...]”, cu asigurarea corectărilor 

gramaticale de rigoare, pentru a asigura conformitatea cu 

denumirea procedurii în documentele relevante ale CoE; 

Se acceptă. 

Titlul regulamentului a fost rectificat și uniformizat 

pe tot parcursul textului proiectului, după cum 

urmează: „ Regulament privind modul de organizare 

și desfășurare a concursului național pentru 

desemnarea candidaților pentru suplinirea postului de 

judecătorla Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

din partea Republicii Moldova”. 

28.  La pct. 1 a se include cuvântul „final” înainte de „Adunării 

Parlamentare [...]” întrucât listapoate suferi modificări în baza 

opiniei Panelului consultativ de experți; 

Se acceptă. 

Textul proiectului a fost ajustat potrivit propunerii. 

29.  La pct. 2, a se completa lista temeiurilor legale la care s-a făcut 

referință cu următoareleinstrumente: Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale,Rezoluția APCE  

1366(2004), modificată prin rezoluțiile  1426(2005), 

1627(2008),1841(2011), 2002(2014), 2278(2019), Rezoluția 

Comitetului de Miniștri CM/Res(2010)26,modificată prin 

CM/Res(2014)44; 

Se acceptă. 

Textul proiectului a fost ajustat potrivit propunerii. 

30.  Reiterăm solicitarea de a examina oportunitatea excluderii din pct. 

6, lit. b), a sintagmei „... în domeniul drepturilor omului;” pe 

motiv că cerința în speță (i) ar putea limita accesul la concurs a 

personalităților notorii din domeniul juridic, și nici (ii) nu se 

regăsește în Convenție sau în Rezoluția 1646 (2009) a APCE; 

Se acceptă. 

Cuvintele „în domeniul drepturilor omului” au fost 

excluse din proiect, la convingerea că acestea 

limitează cercul de subiecți ce pot candida la 

concurs. Totuși, a rămas obligatorie, drept condiție 

de a candida „experineța juridică” sub aspect de 



practică în sistemul juridic național, pentru că se 

dorește selectarea unor candidați – juriști cu o 

reputație profesională recunoscută, de o înaltă 

prestanță. 

31.  A se include la pct. 7 lit. a), la începutul frazei, următorul text 

„este cetățean/ă al Republicii Moldova și [...]”; 

Se acceptă. 

Proiectul a fost ajustat potrivit propunerii. A se vedea 

după renumerotare pct. 17 din Regulament. 

32.  A exclude lit. i) din pct. 8, deoarece în pct. 6 este menționat că, la 

concurs pot participa persoanele care întrunesc condițiile stabilite 

de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale (CEDO), iar în art. 21, alin. (3) al CEDO se conține 

norma imperativă prohibitivă, potrivit căreia „judecătorii nu pot 

exercita nicio activitate incompatibilă cu cerințele de 

independență, imparțialitate sau disponibilitate impuse de o 

activitate cu caracter permanent;” 

Se acceptă. 

La propunerea înaintă și întru evitarea paralelismelor 

de reglementare litera i) din pct.8 a fost exclusă din 

proiect. A se vedea după renumerotare pct. 18 din 

Regulament. 

33.  A se substitui la pct. 12 sintagma „cu cel puțin 5 zile” cu un 

termen fix rezonabil („7 zile” sau „10 zile” pentru a conferi 

claritate și previzibilitate calendarului concursului, formulările de 

tipul „cel puțin” având tendința de facto să reducă termenele la 

limita indicată, or candidaților și membrilor Comisiei trebuie să le 

fie acordat suficient timp pentru a-și organiza agenda); 

Se acceptă. 

Textul proiectului a fost ajustat în sensul stabilirii 

unor termene suficiente pentru organizarea 

concursului în mod temperat. 

34.  A se include un punct nou după pct. 14 în următoarea redacție 

„Interviul se înregistrează audio și/sau video. înregistrările 

ședinței se plasează pe în spațiul public pe Internet imediat după 

finalizarea interviului. La solicitarea Panelului înregistrările vor fi 

prezentate adițional.” 

Se acceptă parțial 

Textul proiectului a fost ajustat. A se vedea punctele 

32 și 42 din proiectul regulamentului. 

35.  La pct. 17: (i) a se indica titulatura completă a Panelului de 

experțiprivind candidații pentru alegeri în calitate de judecători 

ai CtEDOși respectiv a se radia cuvintele „al Consiliului 

Europei”; (ii) în cea de-a doua propoziție, după cuvântul „pentru” 

a se include următorul text „desfășurarea interviurilor cu 

candidații în Comitetul APCE privind alegerile judecătorilor la 

CtEDO și”; a se radia cuvintele „a se purcede la”; după cuvântul 

„candidatului” a se insera cuvântul „final”, iar după „CtEDO” - 

Se acceptă. 

Textul proiectului a fost ajustat potrivit propunerii. A 

se vedea după renumerotare pct. 42 din Regulament. 



„în sesiunea plenară a APCE”. 

36.  La nota informativă la proiectul de Hotărâre a Guvernului cu 

privire la crearea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul 

de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului si 

aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și 

desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător 

la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, indicăm mai jos cu 

font îngroșat înclinat propunerile de completare a paragrafelor, 

după cum urmează: 

- Paragraful „Inițierea procedurii [...] urmare a scrisorii 

Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei (APCE), Wojciech Sawicki, din 26 mai 2020, cu privire 

la expirarea, la 2 decembrie 2021” 

- Paragraful „Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 

a invitat Guvernul Republicii Moldova să prezinte, [...], care 

urmează a fi examinată, prin procedura de vot, în cadrul sesiunii 

de vară Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din iunie 

2021.” 

- Paragraful „Prin urmare, este necesar să se desfășoare concursul 

[...], în conformitate cu Rezoluția 1646 (2009) a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei și Memorandumului APCE 

privind procedura alegerilor judecătorilor CtEDO din 15 aprilie 

2019 - rev. 26 mai 2020.” 

- La cap. 3, a include un punct nou - „4. Procedura de alegeri prin 

vot final în plenara APCE”; 

- La cap. 3, paragraful „respectarea principiului parității de gen, 

conform Rezoluției 1366(2004), modificată prin rezoluțiile 

1426(2005), 1627(2008), 1841(2011), 2002(2014), 2278(2019), 

[...]”. 

Se acceptă. 

Textul notei informative a fost ajustat potrivit 

propunerilor. 

 

Consiliul Superior al 

37.  Consiliul Superior al Magistraturii consideră că, la stabilirea 

componenței nominale a Comisiei, urma să fie consultat CSM-ul 

în calitatea sa de garant al independenței justiției și de 

reprezentant al autorității judecătorești, în vederea desemnării 

Se acceptă. 

Modalitatea de stabilire a componenței comisie a fost 

revizuită. Actualul proiect prevede o componență 

nominală, selectată inițial în virtutea funcțiilor înalte 



Magistraturii reprezentanților sistemului judecătoresc, or, examinând 

componența propusă se creează neclarități referitor la modalitatea 

și criteriile de selectare a membrilor Comisiei vizate. 

în autoritățile importante în stat ce asigură 

respectarea drepturilor omului, transparența într-un 

stat de drept. De asemenea, pentru a asigura o mai 

mare independență comisiei, ulterior propunerilor 

etapei de consultare publică a proiectului, s-au inclus 

în componența Comisiei Ombudsmanul și 

Președintele Uniunii Avocaților din Republica 

Moldova. 

38.  Cu referire la Regulament în ansamblu, acesta prezintă 

reglementări cu caracter foarte general, care lasă loc pentru mai 

multe întrebări. Însăși denumirea Regulamentului în Hotărârea 

Guvernului și Regulamentul propriu-zis este diferită. 

Se acceptă. 

Titlul regulamentului a fost rectificat și uniformizat 

gramatical pe tot parcursul textului proiectului. 

39.  Totodată, Plenul CSM remarcă un șir de ambiguități în textul 

Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a 

concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, nu există claritate cu 

referire la diploma de studii superioare pe care trebuie să o 

deținăparticipanții la concurs, va fi aceasta doar de licență, de 

master sau și licență, și master (pct. 8 lit. d). 

Se acceptă. 

A fost clarificat conținutul literei d) de la pct.8 din 

proiectul regulamentului. La dosarul de participare 

este necesar copia de pe diploma de studii superioare 

în drept. Adică este suficient doar licență în drept, 

considerând posibilitatea de a participa și 

candidaților ce au absolvit facultatea de drept după 

vechiul sistem educațional. Diploma de 

master/doctor în drept vor fi un avantaj la evaluarea 

candidaturii. A se vedea după renumerotare pct. 18 

din Regulament. 

40.  O altă neclaritate vizează etapele de desfășurare a concursului care 

se propun a fi: preselecția și interviul (pct. 10). În acest sens CSM 

propune suplimentarea cu încă o etapă și anume consultările 

publice a persoanelor care vor depune dosarele de participare la 

concurs. Propunerea respectivă se justifică prin importanța și 

impactul social al procedurii de selectare a candidaților la postul 

de judecător la CtEDO. 

Nu se acceptă. 

Nu considerăm oportun de a reglementa drept etapă 

consultarea publică a candidaturilor, pentru că 

organizarea și desfășurarea concursului are loc în 

mod transparent. În ce măsură percepția publică sau 

socială va putea discredita un candidat?! 

41.  Subsidiar, CSM remarcă, că proiectul Regulamentului nu 

stabilește clar cum va fi stabilit punctajul la aprecierea 

candidaților, cum se va efectua calcularea punctajului mediu, 

precum și cum se va selecta candidatul cu cel mai mare punctaj. 

Se acceptă. 

Mecanismul de evaluare a candidaților a fost ajustat, 

în sensul asigurării clarității și transparențe în 

activitatea Comisiei. Astfel, comisia va decide în 



Va exista sau nu posibilitate de a contesta acest punctaj sau nu? 

De asemenea, nu a fost reglementat în Regulament modalitatea de 

înregistrare a interviului (audio, video sau transmis online). 

privința candidaților, la prima etapa, în baza 

dosarelor depuse și criteriilor de eligibilitate de la 

pct. 17 din Regulament. La etapa interviului, 

candidații sunt evaluați pentru criterii de la pct. 34. 

Fiecare criteriu de evaluare se apreciază cu unul 

dintre următoarele calificative de evaluare: “foarte 

bine”, “bine”, “satisfăcător” și “nesatisfăcător”. Iar 

fiecărui calificativ de evaluare i se acordă un punctaj 

și se notează potrivit pct. 36 din Regulament. 

Punctajul obținut de către candidat reprezintă media 

punctajului total acordat de către fiecare membru al 

Comisiei.  

Comisia va înainta Guvernului primii trei candidații 

care au acumulat cel mai mare punctaj în concurs. 

Etapa interviului se înregistrează video și audio și se 

publică pe Internet imediat după. A se vedea în acest 

sens pct. 32 din Proiect. 

42.  La pct. 16 se specifică că candidații au dreptul să solicite și să 

obțină de la Comisie informații cu privire la modul și rezultatul 

evaluării candidaturii lui. Însă, dacă admitem că, Comisia nu-i 

oferă această informație, atunci cum procedează candidatul, or la 

pct. 22 această obligație a Comisiei nu este prevăzută. 

Se acceptă. 

Proiectul a fost ajustat în acest sens. A se vedea pct. 

10 și 29 din Regulament. 

43.  Nu este clar nici cine va pregăti întrebările pentru interviu. Vor 

primi candidații aceleași întrebări sau vor fi aleatoriu selectate 

dintr-un set de întrebări anterior propuse candidaților.  

Se acceptă. 

Proiectul a fost ajustat în acest sens. A se vedea pct. 

33 din Regulament: „33.Lista întrebărilor pentru 

interviu se elaborează de către membrii Comisiei de 

concurs nemijlocit înainte de interviu, în ședință 

închisă. Pe durata interviului, Comisia va acorda un 

timp rezonabil, dar echivalent, fiecărui candidat 

pentru a răspunde la întrebări. Întrebările adresate de 

Comisie vor urmări același grad de complexitate 

pentru fiecare candidat. Membrii Comisiei pot adresa 

și alte întrebări de clarificare. Se va asigura ca niciun 

candidat să nu audă întrebările adresate 



predecesorilor săi.”. 

Aparatul Președintelui 

Republicii Moldova 

44.   

Lipsă de obiecții și propuneri. 

 

Consiliul Superior al 

Procurorilor 

45.  Lipsă de obiecții și propuneri.  

 

Ministru                                                  Fadei NAGACEVSCHI 

  



 

PROCES-VERBAL 

 

al ședinței de lucru privind definitivarea proiectului  

Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul 

de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și aprobarea Regulamentului privind 

modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 

Joi, 15 octombrie 2020 

Ora 14:00, bir.227 

Ședința de lucru se organizează în conformitate cu pct. 204 din Regulamentul Guvernului, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018, care prevede „[î]n cazul existenței obiecțiilor 

neacceptate sau acceptate parțial, pentru a ajunge la un consens în privința acestora, autorul convoacă 

o ședință comună interministerială (interinstituțională) […]”. 

Participanți:  

 

Radu Foltea– Secretar de stat, Ministerul Justiție; 

Stratu Victor – Șef adjunct, Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiție; 

Ciornîi Daniela – consultant superior, Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiție, 

secretarul ședinței; 

Leuca Gheorghe – Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; 

Goinic Daniel – A.O. „Centrul de Resurse Juridice din Moldova”; 

Groza Iulian – A.O. „Institutul pentru Politici și Reforme Europene”; 

Botnariuc Cristina – Secretar general adjunct, Președinție; 

FeldmanIan – Președintele Consiliului pentru prevenirea nediscriminării și asigurării egalității; 

RotariOleg – Agent guvernamental; 

TimoftiVladimir – Președinte interimar al Curții Supreme de Justiție; 

Cojocaru Violeta – Prorector, Universitatea de Stat din Moldova, doctor habilitat în drept, 

profesor universitar; 

Guțu Ion – doctor, conferențiar universitar, Șef al Departamentului lingvistică romanică și 

comunicare interculturală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova, profesor de limbă 

franceză; 

Lifari Viorica – doctor, conferențiar universitar, Șef al Departamentului lingvistică germanică și 

comunicare interculturală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova, profesor de limbă 

engleză. 

 

Ședința a avut loc preponderent în cadru Ministerului Justiției, sala Mare, iar 4 membri au 

participat în format online (pe platforma zoom). 

Ședința a fost prezidată de secretarul de stat al Ministerului Justiției, dl Radu Foltea. 

În cuvântul de deschidere dl Radu Foltea, s-a expus asupra obiectului discuției – 

definitivarea proiectului întru asigurarea selectării candidaților (3 la număr) la postul de judecător la 

CtEDO în cel mai transparent și echitabil mod. Totodată, în contextul în care cele mai multe obiecții 

asupra proiectului s-au ridicat în privința constituirii Comisiei, dl Foltea R. a întrebat participanții 

ședinței dacă își exprimă acordul de a fi membri în Comisie. 



Pentru început, dl Leuca Gheorghe a menționat că oportun ar fi revizuirea listei membrilor 

Comisiei (având în vedere riscul apariției conflictului de interese în contextul participării Procuraturii 

Generale; Curții Supreme de Justiție și a Biroului Politici de Reintegrare), propunând examinarea 

includerii în componența Comisiei: 

(i) încă a unui deputat cu studii juridice care să reprezinte opoziția parlamentară; 

(ii) Avocatul Poporului sau Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului; 

(iii) un judecător al Curții Constituționale a Republicii Moldova; 

(iv) un avocat desemnat de Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova; 

(v) un al doilea reprezentant al societății civile; în dreptul reprezentanților mediului asociativ 

considerăm oportună indicarea expresă a organizației pe care o reprezintă; 

(vi) un profesor de limbă franceză de la filiera francofonă a Facultății de drept, Universitatea de 

Stat din Moldova. 

Și a atenționat că potrivit Liniilor directorii ale CM Consiliului Europei, componența 

organului de selecție trebuie să fie una echilibrată și să asigure că membrii, în mod colectiv, dețin 

suficiente cunoștințe tehnice și impun respect și încredere. 

Continuînd, dl Feldamn Ian a menționat că salută inițiativa autorului proiectului de a include 

în componența Comisiei și președintele Consiliului pentru prevenirea nediscriminării și asigurării 

egalității. Totodată susține propunerile prezentate de dl Gheroghe Leuca. 

Dl Alexandru Pavlovschi a punctat că doar în Republica Moldova, Guvernului i-a revenit 

șansa unică de a-și alege judecătorul (lista cu 3 candidați). Adică Guvernul care în cauzele la CtEDO 

este pîrît își alege judecătorul ce îl va reprezenta la CtEDO. Totodată a menționat că pentru a exclude 

orice litigiu referitor la selectarea judecătorilor, este necesar a se puncta în Regulamentul acesteia că 

hotărîrile Comisiei nu se contestă. 

Dna Botnariuc Cristina în cadrul ședinței a discutat preponderent despre constituirea 

comisiei. Propunerea Ministerului Justiției de a stabili o componentă nominală a fost mai puțin 

agreată de reprezentanții organelor de drept. Acestea din urmă au venit cu propuneri de a crea o 

comisie fără nume, indicîndu-se doar funcția, luîndu-se în calcul că se pot face schimbări în 

raporturile de muncă și celebritatea procesului de selectare a celor 3 candidați la postul de judecător la 

CtEDO. 

Reprezentantul A.O. „Institutul pentru Politici și Reforme Europene”, dl Iulian Groza, a 

salutat propunerea Ministerului Justiției de a-l include în lista membrilor Comisiei, însă reiterat 

propunerea de a completa lista membrilor comisiei de selecție cu un judecător al Curții 

Constituționale, un deputat din opoziție, Avocatul Poporului și încă un membru din societatea civilă. 

Reprezentantul A.O. „Centrul de Resurse Juridice din Moldova”, dl Goinic Daniel, a obiectat 

în privința transparenței acestui concurs național.   

Dl Timofti Vladimir a salutat inițiativa de a completa rîndurile membrilor cu profesori de 

limbi străine ce vor evolua performanța lingvistică. Totodată dlui a susținut poziția autorului de a crea 

o Comisie din cei mai înalți reprezentați ai instituțiilor de drept din Moldova, menționând că dacă 

până la aprobarea proiectului la Curtea Supremă de Justiției se va numi un președinte al Curții, atunci 

dlui este dispus să cedeze mandatul de membru în Comisiei celui/celei ce va prelua funcția de 

președinte al Curții, în contextul în care dlui la moment asigură interimatul funcției. 



În contextul în care toți cei prezenți au un singur scop – selectarea candidaților (3 la număr) la 

postul de judecător la CtEDO în cel mai transparent și echitabil mod, s-a considerat a analiza 

propunerile la care urmează de găsit un comun acord în sensul definitivării și promovării ulterioare a 

proiectului.  

Propunerile discutate și acceptate de către membrii prezenți la ședință s-au introdus în textul 

proiectului. 

În finalul ședinței s-a considerat că celelalte aspecte la care nu s-a ajuns la un consens, să 

rămână la decizia autorului proiectului, cu posibilitatea consultării suplimentare via email a 

proiectului cu participanții de la prezenta ședință. 

 

Ședință închisă 15:30 

 

 

 

Radu FOLTEA 

Secretar de stat 

 

_______________________ 

 

 

 

Victor STRATU 

Șef adjunct Direcția elaborare acte normative 

 

_______________________ 

 

 

Daniela CIORNÎI 

secretarul ședinței 

 

_______________________ 

 

 

 


