
 

H O T Ă R Â R E 

 

cu privire la demersul Asociației pentru Justiție Penală Participativă, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la masa rotundă genericul ”Abordarea 

holistică în procesul elaborării referatelor presentențiale” 

 

06 martie 2018                                                                                        mun. Chişinău  

nr.138/7  

 

Examinând demersul Asociației pentru Justiție Penală Participativă, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la masa rotundă cu genericul 

”Abordarea holistică în procesul elaborării referatelor presentențiale”, luând act de 

informaţia doamnei Mariana Timotin, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin demersul nr.5 formulat la data de 27 februarie 2018 și înregistrart la 

Consiliul Superior al Magistraturii, președintele Asociației pentru Justiție Penală 

Participativă (AJPP), Augustina Bolocan-Holban, solicită delegarea unor judecători 

la masa rotundă cu tematica ”Abordarea holistică în procesul elaborării referatelor 

presentențiale”, organizat de AJPP în parteneriat cu Inspectoratul Național de 

Probațiune, în contextul implementării proiectului ”Raportul presentențial în calitate 

de element cheie al probațiunii presentențiale în Republica Moldova”, care va avea 

loc pe 18 aprilie 2018, cu începere de la ora 9:30, în incinta Centrului de Educație 

”Fides” (mun. Chișinău, str. Mușatinilor 1). 

Proiectul în cauză are drept scop îmbunătățirea calității referatelor 

presentențiale și asigurarea cooperării dintre specialiștii sistemului de justiție penală. 

Potrivit art.4 alin.(2) lit.c
2
) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, CSM deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferinţe, 

cursuri de instruire şi deplasări în interes de serviciu. 

Luând în considerare importanța tematicii abordate, care vizează facilitarea 

comunicării dintre judecători, procurori și consilieri de probațiune, precum și rolul 

referatului la etapa urmăririi penale și la faza judecării cauzei penale, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportun acceptarea demersului 

înaintat şi va autoriza delegarea judecătorilor la masa rotundă cu tematica 

”Abordarea holistică în procesul elaborării referatelor presentențiale”. 

În contextul celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

conducându-se de prevederile art.26
1
 din Legea cu privire la statutul judecătorului, 

articolele art.4 alin.(2) lit.c
2
), 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii,  

 



H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se admite demersul președintelui Asociației pentru Justiție Penală 

Participativă, Augustina Bolocan-Holban, referitor la delegarea judecătorilor la 

masa rotundă cu tematica ”Abordarea holistică în procesul elaborării referatelor 

presentențiale”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor la masa rotundă cu tematica 

”Abordarea holistică în procesul elaborării referatelor presentențiale”, care va 

avea loc la 18 aprilie 2018, cu începere de la ora 9:30, în incinta Centrului de 

Educație ”Fides” (mun. Chișinău, str. Mușatinilor 1), conform anexei parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

3. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie, de orice 

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

referă la procedura de emitere/adoptare. 

4. Copia hotărîrii se expediază spre informare și executare instanțelor 

judecătorești vizate, Asociației pentru Justiție Penală Participativă și se publică pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii - www.csm.md.  

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă 

la hotărârea CSM nr.138/7 

din 06 martie 2018 

 

 

LISTA 

judecătorilor delegați la masa rotundă cu tematica  

”Abordarea holistică în procesul elaborării referatelor presentențiale” 

18 aprilie 2018, cu începere de la ora 9:30 

 

(locația: Centrului de Educație ”Fides” (mun. Chișinău, str. Mușatinilor 1), 

  

Organizator: Inspectoratul Național de Probațiune 

 

1. Vasile Stihi, Judecătoria Orhei (sediul Telenești), 

2. Alexandru Parfeni, Judecătoria Ungheni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


