
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Consiliului Europei, referitor la delegarea unor judecători 

pentru participare la Școala de vară în domeniul recuperării bunurilor infracționale 

 

25 iunie 2019                                                                                    mun. Chişinău 

nr. 229/13 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Consiliului Europei, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la Școala de vară în domeniul recuperării 

bunurilor infracționale, luând act de informația membrului CSM, Serghei Țurcan, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Consiliului Europei, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la Școala de vară în domeniul 

recuperării bunurilor infracționale. 

Potrivit demersului, proiectul comun EU/CoE „Combaterea Corupției prin 

Aplicarea Legii și Prevenirea (CLEP)” în parteneriat cu Institutul Național al Justiției 

planifică organizarea unei școli de vară, cu o durată de 2,5 zile, în domeniul 

recuperării bunurilor infracționale. În cadrul evenimentului vor fi discutate bune 

practici și standarde internaționale în domeniul punerii sub sechestru a bunurilor 

dobândite ilicit, în vederea confiscării ulterioare speciale sau extinse a acestora, 

totodată va fi prezentată și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. 

La acest eveniment, în calitate de formatori vor participa, dl Pedro Pereira și dna 

Mjriana Visentin, experți ai Consiliului Europei, iar în calitate de formatori naționali 

vor fi reprezentanți ai Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din 

Republica Moldova. 

În acest sens, se solicită delegarea unor judecători din cadrul Colegiului penal al 

Curții Supreme de Justiție pentru participare la evenimentul nominalizat ce se va 

desfășura în perioada 29-31 iulie 2019, la complexul turistic „Costești” (r. Ialoveni, 

satul Costești). 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. c
2
 ) din Legea nr. 947 din 19 

iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM deleagă judecătorii 

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

de serviciu. 

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nominalizată, Consiliul Superior al 

Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor săi, cu 

excepția cazului prevăzut de art.19 alin.(4). 



Luând în considerare cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră oportună acceptarea demersului Consiliului Europei şi va delega judecătorii 

menționați la evenimentul nominalizat. 

Astfel, în temeiul prevederilor art. 4 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, cu 9 voturi pro ale membrilor CSM prezenți la ședință, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se deleagă judecătorii Iurie Diaconu și Ion Guzun de la Curtea Supremă de 

Justiție pentru participare la Școala de vară în domeniul recuperării bunurilor 

infracționale, ce se va desfășura în perioada 29-31 iulie 2019, la complexul turistic 

„Costești” (r. Ialoveni, satul Costești). 

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

30 zile. 

3. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Proiectului CLEP, 

judecătorilor vizați și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Dorel Musteață 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


