
  H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersurile Misiunii OSCE, referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare la seminarul de instruire privind  

egalitatea de gen, diversitatea și accesul la justiție 

 

07 noiembrie 2017                                                                                    mun. Chişinău  

nr. 732/32 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersurile Misiunii OSCE, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la seminarul de instruire privind 

egalitatea de gen, diversitatea și accesul la justiție, luînd act de informaţia membrului 

CSM, Violeta Cojocaru, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit demersurile OSCE, referitor 

la delegarea judecătorului Viorica Puica de la Judecătoria Chișinău și a judecătorului 

Dumitru Racoviță de la Judecătoria Ungheni pentru participare la seminarul de 

instruire privind egalitatea de gen, diversitatea și accesul la justiție, în calitate de 

reprezentanți ai corpului judecătoresc și ai grupului-resursă de tineri judecători 

necesari a fi instruiți. 

Această reuniune va fi organizată de Biroul OSCE pentru Drepturile Omului și 

Instituții Democratice (ODIHR) în perioada 16-17 noiembrie 2017 la Viena, Austria.  

Evenimentul nominalizat are drept obiectiv schimbul de bune practici și 

experiențe în domeniul accesului la justiție a femeilor și a grupurilor defavorizate, 

precum și a provocărilor și posibilităților existente în domeniul accesului la justiție în 

arealul țărilor OSCE. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea 

demersurilor și autorizarea delegării judecătorului Viorica Puica de la Judecătoria 

Chișinău și judecătorului Dumitru Racoviță de la Judecătoria Ungheni pentru 

participare la acest seminar, în perioada 15-18 noiembrie la Viena, Austria. 

În baza celor expuse, avînd în vedere importanţa și actualitatea evenimentului, 

precum și necesitatea schimbului de informaţii şi experienţă, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea 

nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersurile Misiunii OSCE, referitor la delegarea unor judecători 

pentru participare la seminarul de instruire privind egalitatea de gen, diversitatea și 

accesul la justiție. 

2. Se autorizează delegarea judecătorului Viorica Puica de la Judecătoria 

Chișinău și judecătorului Dumitru Racoviță de la Judecătoria Ungheni în perioada 15-

18 noiembrie 2017 la Viena, Austria, pentru participare la seminarul de instruire 

privind egalitatea de gen, diversitatea și accesul la justiție. 

3. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană 

interesată în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se referă la 

procedura de emitere/adoptare.   



4. Prezenta Hotărîre se aduce la cunoștința persoanelor vizate și se publică pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

  

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                     Nina  Cernat 
 

 

   

 

 

 

 

http://www.csm.md/

