
Proiect 
 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÎRE nr. 

din  ______________  
 

 

cu privire la delegarea juriştilor secunzi la  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

  Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se deleagă trei jurişti secunzi pentru participare la lucrările Grefei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului, la examinarea preliminară a cererilor adresate Curţii Europene a Drepturilor 

Omului (în continuare – CEDO) împotriva Moldovei, preselectaţi în urma concursului organizat şi 

desfăşurat de către Ministerul Justiţiei şi selectaţi de către Grefa CEDO, după cum urmează: 

1) Dumitrița Bologan 

2) Cornel Sotnic 

3) Ludmila Petroman. 

2. Termenele şi condiţiile de secundare a Grefei CEDO urmează a fi stabilite într-un 

Memorandum de Înţelegere, încheiat separat, pentru fiecare jurist secund, între Guvernul Republicii 

Moldova şi Consiliul Europei. 

3. Se împuterniceşte doamna Corina Călugărul, Ambasador, Reprezentant Permanent al 

Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei, pentru semnarea Memorandumurilor de Înţelegere 

pentru fiecare dintre juriştii secunzi. 

4. Termenul de delegare a juriştilor secunzi la Grefa CEDO este de un an din momentul 

semnării Memorandumului de Înţelegere, cu o eventuală oportunitate de prelungire pentru un nou 

termen.  

5. Pe perioada delegării, raporturile de serviciu în cadrul Ministerului Justiției ale dnei 

Ludmila Petroman se suspendă. 

6. Ministerul Justiţiei urmează să asigure achitarea plăţilor pentru serviciile juriştilor secunzi 

delegaţi la Grefa CEDO, pentru asigurarea medicală pe teritoriul Republicii Franceze şi asigurarea cu 

locuinţă de serviciu a acestora, conform cuantumului lunar prevăzut în anexă. 

7. Condiţiile şi modul de achitare a cheltuielilor de transport vor fi reglementate în 

Memorandumul de Înţelegere, fiind suportate de către CEDO.  

8. În scopul achitării plăților prevăzute la punctul 6, Ministerul Finanțelor va aloca 

Ministerului Justiției, din fondul de rezervă al Guvernului, echivalentul în lei al sumei de 247410 

euro.  

   
 

 

PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP 

 

Contrasemnează:  

 

Ministrul justiţiei                                                 Vladimir CEBOTARI 

 

 

 

 



 

Anexă  

la Hotărîrea Guvernului 

nr.______ din________ 

 

 

 

Cuantumul lunar pentru plata serviciilor juriştilor delegaţi la 

Grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului, plata pentru asigurare 

medicală şi asigurarea cu locuinţă de serviciu 

 

 

Articole de cheltuieli (pentru fiecare 

jurist secund în parte) 

  

Cuantumurile lunare, 

euro 

Serviciile prestate de către juristul secund 

la Grefa Curţii Europene a Drepturilor  

3900 

Asigurarea medicală 300 

Asigurarea cu locuinţă de serviciu a 

juristului secund (chirie lunară) 

1600 

 


