
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Ambasadei SUA în Moldova, referitor la delegarea unui 

judecător  pentru participare la atelierul de lucru  privind proprietatea intelectuală 

 

20 martie 2018                                                         mun. Chişinău                                                                                                
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   Examinând chestiunea cu privire la demersul Ambasadei SUA în Moldova, 

referitor la delegarea unui judecător pentru participare la atelierul de lucru privind 

proprietatea intelectuală, luând act de informația Președintelui CSM, Victor Micu, 

Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Ambasadei SUA în 

Moldova, referitor la delegarea unui judecător pentru participare la atelierul de lucru 

privind proprietatea intelectuală. 

În acest context, Consiliul remarcă faptul că, Departamentul de Justiție al SUA, 

Oficiul pentru Asistența și Instruirea Procurorilor de peste Hotare,  

Oficiul Coordonatorului de Aplicare a Legii în Domeniul Proprietății Intelectuale 

pentru Europa Centrală de Sud și de Est, și Asia Centrala, Centrul Național de 

Coordonare a Drepturilor de Proprietate Intelectuală vor organiza în perioada 7 – 11 

mai 2018 un atelier de lucru privind proprietatea intelectuală, în or. București, 

România. 

  Programul se va concentra asupra aspectelor ce țin de criminalitatea organizată 

în domeniul proprietății intelectuale, a infracțiunilor referitoare la produsele 

farmaceutice contrafăcute, telefoanele mobile și alte produse de sănătate. 

Atelierul de lucru va fi condus de anchetatori penali din cadrul Departamentului 

de Imigrare și Aplicare a Vămilor din SUA, coordonatorul de aplicare a legii privind 

proprietatea intelectuală pentru Asia de Est și Centrală. 

 Scopul evenimentului este de a oferi participanților informații relevante și de a 

promova cele mai bune practici în vederea aplicării eficiente a legilor în domeniul 

proprietății intelectuale. 

 Pentru a oferi un context adecvat discuțiilor, la eveniment vor participa experți 

din Bulgaria, Grecia, Moldova, România, Turcia și Ucraina care vor face succinte 

prezentări asupra situației actuale din țara pe care o reprezintă în ceea ce privește 

criminalitatea în domeniul proprietății intelectuale (cadru legal, succese, provocări, 

cooperare). 

 Prin urmare, participanții la atelierul de lucru trebuie să fie familiarizați cu 

legile și procedurile legale naționale aplicabile, cu modul  de colectare a probelor, 



investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor legate de domeniul proprietății 

intelectuale și / sau criminalitatea informatică, după care vor transmite informațiile 

acumulate la atelier altor membri ai organelor de drept. 

 Un obiectiv major al acestui atelier de lucru îl constituie contribuirea la 

elaborarea strategiilor de investigare și urmărirea mai eficientă a infracțiunilor de 

proprietate intelectuală prin instruiri și îndrumări în caz. 

Având în vedere cele expuse, luând în considerare importanţa şi actualitatea 

tematicii abordate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, consideră oportună 

admiterea demersului Ambasadei SUA și va autoriza delegarea judecătorului Igor 

Chiroșca de la Judecătoria Strășeni, pentru participare la atelierul de lucru sus –  

menționat. 

           Astfel, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit prevederilor art. 4, 

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 Ambasadei SUA în Moldova, referitor la delegarea unui 

judecător  pentru participare la atelierul de lucru  privind proprietatea intelectuală. 

2. Se autorizează delegarea judecătorului Igor Chiroșca de la Judecătoria 

Strășeni, pentru participare la atelierul de lucru privind proprietatea intelectuală, ce va 

avea loc în perioada 7 – 11 mai 2018 la București, România. 

3. Hotărârea 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. Copia prezentei Hotărâri se expediază Ambasadei SUA în Moldova, 

Judecătoriei Strășeni spre informare şi se plasează pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului           

Superior al Magistraturii                                                                      Victor MICU 
 

 

 


