
H O T Ă R Â R E 

 

cu privire la demersul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, referitor la 

delegarea unui judecător în calitate de formator la activităţile de instruire în domeniul 

traficului de fiinţe umane 

 

12 martie 2019                                                                                       mun. Chişinău  

nr. 100/5 

 

         Examinând chestiunea cu privire la demersul Organizaţiei Internaţionale pentru 

Migraţie referitor la delegarea unui judecător în calitate de formator la activităţile de 

instruire în domeniul traficului de fiinţe umane, luând act de informația preşedintelui 

CSM, Victor Micu, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Şeful Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova, a 

adresat Consiliului Superior al Magistraturii un demers privind delegarea 

judecătorului Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiţie pentru participare în 

calitate de formator la activităţile de instruire în domeniul traficului de fiinţe umane, 

ce se vor desfăşura în perioadele 18-19 martie 2019 şi 11-12 aprilie 2019. 

         Potrivit demersului, în cadrul Proiectului ,,Consolidarea răspunsului Guvernului 

la fenomenul traficului de fiinţe umane şi îmbunătăţirea protecţiei victimelor traficului 

şi martorilor în Republica Moldova” sunt planificate activităţi de instruire pentru 

ofiţerii de investigaţii ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) pe 

aspectele identificării prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a 

instrumentării cazurilor de trafic de fiinţe umane. Aceste activităţi de instruire au fost 

incluse în proiect urmare a necesităţilor menţionate de IGPF şi au fost coordonate la 

faza de elaborare a proiectului, fiind stabilite şi în Planul de acţiuni pentru anii 2018-

2020 privind implementarea ,,Stategiei naţionale de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023”.  

În acest context, Plenul CSM menționează că în conformitate cu prevederile art. 

4 alin. 2 lit. c²) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947-XII 

din 19 iulie 1996, Consiliul Superior al Magistraturii deleagă judecătorii pentru 

participare la seminare, conferințe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de 

serviciu.  

Potrivit art. 24 alin. (1) din aceeași Lege, CSM adoptă hotărâri cu votul deschis 

al majorității membrilor săi. 



Luând în considerare importanța și actualitatea tematicii abordate, cu votul pro 

a 10 membri prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii acceptă 

demersul Şefului Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova, 

referitor la delegarea judecătorului Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiţie 

pentru participare în calitate de formator la activitățile de instruire nominalizate. 

Astfel, în temeiul celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 și 

25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947-XIII din 19 iulie 

1996, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul Şefului Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru 

Migraţie în Moldova referitor la delegarea unui judecător în calitate de formator la 

activităţile de instruire în domeniul traficului de fiinţe umane. 

 2. Se deleagă judecătorul Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiţie 

pentru participare în calitate de formator la activităţile de instruire în domeniul 

traficului de fiinţe umane, ce se vor desfăşura în perioadele 18-19 martie 2019 şi 11-

12 aprilie 2019. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării.  

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază spre informare Curţii Supreme 

de Justiţie, Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Misiunea în Moldova și se 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului  

    Superior al Magistraturii                                                                    Victor MICU 


