
 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la demersul Ambasadei SUA, referitor la delegarea a doi judecători 

pentru participare la cursul de formare în domeniul investigării infracțiunilor ce țin 

de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, care va avea loc 

 în perioada 19-23 martie 2017 

07 martie 2017                                                                                 mun. Chişinău  

nr. 195/9 
 

  Examinînd chestiunea cu privire la demersul Ambasadei SUA, referitor la 

delegarea a doi judecători pentru participare la cursul de formare în domeniul 

investigării infracțiunilor ce țin de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, 

care va avea loc în perioada 19-23 martie 2017, audiind informaţia domnului 

Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Ambasadei SUA, 

referitor la delegarea a doi judecători pentru participare la cursul de formare în 

domeniul investigării infracțiunilor ce țin de încălcarea drepturilor de proprietate 

intelectuală, care va avea loc în perioada 19-23 martie 2017, la București, 

România. 

Astfel, cursul respectiv va fi organizat de Programul de Aplicare a Legii în 

domeniul Proprietății Intelectuale (IPLEC) a Centrului de coordonare a Drepturilor 

de Proprietate Intelectuală din SUA (IRP Center) și va cuprinde module de 

instruire referitoare la depistarea, investigarea, urmărirea penală și judecarea 

faptelor infracționale care implică contrabanda de bunuri contrafăcute. 

De asemenea, la acest eveniment vor participa reprezentanți ai organelor de 

drept și judiciare din Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia și România. 

Prin urmare, avînd în vedere, atît importanţa tematicii abordate și schimbul 

de informaţii în domeniul investigării infracțiunilor ce țin de încălcarea drepturilor 

de proprietate intelectuală, cît şi oportunitatea colaborării judecătorilor din 

Republica Moldova cu judecătorii din Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia 

și România, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră că, participarea 

magistraţilor din sistemul judecătoresc naţional la evenimente internaţionale 

constituie un bun prilej pentru realizarea schimbului de experiență între participanţi 

la acest eveniment, fapt ce va avea un impact pozitiv la soluţionarea eventualelor 

dificultăţi şi deficienţe în domeniul justiției. 

Din considerentele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va da 

curs demersului Ambasadei SUA, și va autoriza delegarea judecătorilor 

Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) Barbos Ludmila și Chirtoaca Ion pentru 

participare la cursul de formare în domeniul investigării infracțiunilor ce țin de 



încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, care va avea loc în perioada 19-

23 martie 2017, la București, România. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform 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, referitor la delegarea a doi 

judecători pentru participare la cursul de formare în domeniul investigării 

infracțiunilor ce țin de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, care va 

avea loc în perioada 19-23 martie 2017. 

 2. Se autorizează delegarea judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediu 

Centru) Barbos Ludmila și Chirtoaca Ion pentru participare la cursul de formare în 

domeniul investigării infracțiunilor ce țin de încălcarea drepturilor de proprietate 

intelectuală, care va avea loc în perioada 19-23 martie 2017, la București, 

România. 

  3. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, 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 prezentei hotărîri se expediază pentru informare Ambasadei SUA în 

Republica Moldova și executare Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) 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/

