
 
 

HOTĂRÎRE 

cu privire la demersul Curții Supreme de Justiție, referitor la delegarea unui judecător 

pentru participare, în calitate de formator, la evenimentele de instruire cu genericul 

”Combaterea traficului de ființe umane” 

 

08 mai 2018                                                                                               mun. Chişinău 

nr. 247/12 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Curții Supreme de Justiție, 

referitor la delegarea unui judecător pentru participare, în calitate de formator, la 

evenimentele de instruire cu genericul ”Combaterea traficului de ființe umane”, luînd 

act de informația membrului CSM, Serghei Țurcan, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, 

CONSTATĂ: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui 

interimar al Curții Supreme de Justiție, Tatiana Vieru, prin care solicită delegarea 

doamnei Maria Ghervas, judecător la Colegiul civil, comercial și de contencios 

administrativ al CSJ, pentru participare în perioada 28 mai – 01 iunie 2018 în calitate 

de formator în cadrul a două evenimente de instruire, ce vor avea loc în orașele 

Turkmenbași și Mary, Turkmenistan. 

Demersul Curții Supreme de Justiție a fost înaintat în baza demersurilor 

conducătorilor Misiunilor Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) în 

Republica Moldova și în Turkmenistan, conform cărora, avînd în vedere experiența 

profesională și de formator a magistratului nominalizat, s-a solicitat delegarea acestuia 

pentru participare în calitate de formator la două traininguri destinate judecătorilor din 

Turkmenistan cu genericul ”Combaterea traficului de ființe umane”. 

Trainigurile se vor desfășura în perioadele 28-29 mai în or. Turkmenbași și 31 

mai-01 iunie 2018 în or. Mary, iar cheltuielile ce țin de participarea judecătorului la 

evenimentele respective vor fi suportate de Misiunea OIM în Turkmenistan. 

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

Magistraturii, Consiliului îi revine competența de a delega judecătorii pentru 

participare la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de 

serviciu. 

Astfel, luînd în considerare actualitatea tematicii ce va fi abordată, caracterul 

internațional al fenomenului traficului de ființe umane, importanța consolidării 

eforturilor tuturor țărilor pentru combaterea acestui proces negativ și a schimbului de 

experiență în acest domeniu, precum și oportunitatea fortificării relațiilor de 

colaborare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va accepta demersul înaintat şi 

va delega judecătorul de la Curtea Supremă de Justiție, Maria Ghervas, pentru 

participare în calitate de formator la trainingurile de instruire nominalizate.  

Ţinînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

temeiul art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acceptă demersul Curții Supreme de Justiție, referitor la delegarea unui 

judecător pentru participare, în calitate de formator, la evenimentele de instruire cu 

genericul ”Combaterea traficului de ființe umane”. 



 
 

2. Se deleagă judecătorul Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiție 

pentru participare în calitate de formator la trainingurile cu genericul ”Combaterea 

traficului de ființe umane”, ce se vor desfășura în perioadele 28-29 mai 2018 în or. 

Turkmenbași și 31 mai-01 iunie 2018 în or. Mary, Turkmenistan. 
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. Hotărîrea se expediază Curții Supreme de Justiție și se publică pe pagina web 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

http://www.csm.md/

