
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare la conferința internațională cu privire la Articolul 5 

din Convenția Europeană a Drepturilor Omului „Dreptul la liberate și la siguranță” 

 

21 mai 2019                                                                                                  mun. Chişinău  

nr. 187/10 

 

Examinând chestiunea referitor la delegarea unor judecători la conferința 

internațională cu privire la Articolul 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

„Dreptul la liberate și la siguranță”, luând act de informaţia membrului CSM, Mariana 

Timotin, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul domnului Wiliam 

Massolin, Șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, prin care solicită delegarea 

unor judecători la conferința internațională cu privire la Articolul 5 din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului „Dreptul la liberate și la siguranță”, ce va avea loc la 

4 iunie 2019. 

Potrivit demersului, în cadrul asistenței continue acordate autorităților Republicii 

Moldova, Programul Consiliului Europei “Promovarea unui sistem de justiție penală 

bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” (în continuare 

Programul) planifică să organizeze în parteneriat cu Institutul Național al Justiției al 

Republicii Moldova o conferință internațională cu privire la Articolul 5 din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului „Dreptul la liberate și la siguranță”, la 4 iunie 2019.  

Scopul întrunirii constă în discutarea detaliată a principiilor Articolului 5 din 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului și provocărilor care apar la aplicarea 

efectivă a acestor principii în practică. Conferința va consolida de asemenea, cooperarea 

instituțiilor împuternicite în activitatea de organizare a instruirii inițiale și continue a 

profesioniștilor din domeniul juridic din diferite țări și organizațiile internaționale 

profesionale relevante, precum și, acordării posibilității de a face un schimb de 

experiență în domeniu. 

Conform demersului, în vederea participării la acest eveniment, Oficiul 

Consiliului Europei la Chișinău, solicită delegarea Președintelui CSM, Victor MICU, 

membrului CSM, Dorel MUSTEAȚĂ, judecătorului Liliana CATAN de la Curtea 

Supremă de Justiție precum și, a vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Ghenadie 

PAVLIUC. 



Conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c
2
) din Legea privind Consiliul Superior 

al Magistraturii, CSM deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferințe, 

cursuri de instruire și deplasări în interes de serviciu. 

Conform art. 24 alin. (1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi. 

Luând în considerare importanţa și actualitatea tematicii abordate, ținând cont de 

rezultatul exprimării voturilor membrilor prezenți la ședință, cu 8 (opt) voturi pro, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 4, 17 și 

24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

          1. Se acceptă demersul domnului Wiliam Massolin, Șef al Oficiului Consiliului 

Europei la Chișinău, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la 

conferința internațională cu privire la Articolul 5 din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului „Dreptul la liberate și la siguranță”. 

 2. Se deleagă Președintele CSM, Victor MICU, membrul CSM, Dorel 

MUSTEAȚĂ, judecătorul Liliana CATAN de la Curtea Supremă de Justiție și 

vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, Ghenadie PAVLIUC la conferința internațională 

cu privire la Articolul 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului „Dreptul la 

liberate și la siguranță”, ce va avea loc la 4 iunie 2019 în incinta hotelului „BRISTOL 

Central Park” (str. Pușkin 32, mun. Chișinău), începând cu ora 09:00. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 

30 zile. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare Consiliului Europei la 

Chișinău, Curții Supreme de Justiție, Judecătoriei Chișinău și se publică pe pagina web 

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

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                             Victor MICU 

http://www.csm.md/

