
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea judecătorului Maria Ghervas în 

calitate de formator și a unor judecători pentru participare la Școala de vară cu privire 

la rolul judecătorilor și procurorilor în asigurarea răspunsului la cazurile de violență 

în familie 

 

02 iulie 2019                                                                  mun. Chişinău                                                                                                

nr. 253/14 
 

   Examinând chestiunea cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea 

judecătorului Maria Ghervas în calitate de formator și a unor judecători pentru 

participare la Școala de vară cu privire la rolul judecătorilor și procurorilor în 

asigurarea răspunsului la cazurile de violență în familie, luând act de informația 

membrului CSM, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul INJ, referitor la 

delegarea judecătorului Maria Ghervas în calitate de formator și a unor judecători 

pentru participare la Școala de vară cu privire la rolul judecătorilor și procurorilor în 

asigurarea răspunsului la cazurile de violență în familie, ce se va desfășura în 

perioada 22-24 iulie 2019, or. Vadul lui Vodă, complexul hotelier Vatra, cu începere 

de la ora 10.00. 

Consiliul menționează că, evenimentul nominalizat supra  va fi organizat de 

Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor, care va 

acoperi toate cheltuielile aferente organizării evenimentului. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c² ) 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 nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, CSM 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 9 voturi pro, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii acceptă demersul INJ, referitor la delegarea 

judecătorului Maria Ghervas în calitate de formator și a unor judecători pentru 

participare la Școala de vară cu privire la rolul judecătorilor și procurorilor în 

asigurarea răspunsului la cazurile de violență în familie. 

          Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit prevederilor 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 admite demersul INJ, referitor la delegarea judecătorului Maria Ghervas 

în calitate de formator și a unor judecători pentru participare la Școala de vară cu 

privire la rolul judecătorilor și procurorilor în asigurarea răspunsului la cazurile de 

violență în familie. 

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

calitate de formator și unii judecători, conform anexei, parte integrantă a prezentei 

Hotărâri, pentru participare la Școala de vară cu privire la rolul judecătorilor și 

procurorilor în asigurarea răspunsului la cazurile de violență în familie, ce se va 

desfășura în perioada 22-24 iulie 2019, or. Vadul lui Vodă, complexul hotelier Vatra, 

cu începere de la ora 10.00. 

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

30 de zile. 

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Institutului Național al 

Justiției, Curții Supreme de Justiție, instanțelor judecătorești vizate și se plasează pe 

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

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                             Dorel Musteață 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexă 

la Hotărârea CSM nr. 253/14 

din 02 iulie 2019 

 

Lista participanților 

 la Școala de vară cu privire la rolul judecătorilor și procurorilor în asigurarea 

răspunsului  la cazurile de violență în familie  

22-24 iulie 2019 

Organizatori: INJ/Centrul de Drept al Femeilor (CDF) 

Locația: or. Vadul lui Vodă, complexul hotelier VATRA 

Ora: 10.00 

 
Nr. Numele, prenumele Instanța judecătorească 

1. Alexandru SPOIALĂ Curtea de Apel Chișinău 

2. Lucia BAGRIN Judecătoria Chișinău, sediul Centru 

3. Rodica BERDILO Judecătoria Chișinău, sediul Centru 

4. Eleonora  BADAN-MELNIC Judecătoria Chișinău, sediul Centru 

5. Maria FRUNZE Judecătoria Chișinău, sediul Centru 

6. Natalia MĂMĂLIGĂ Judecătoria Chișinău, sediul Centru 

7. Olga IONAȘCU Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani 

8. Irina PĂDURARU Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani 

9. Ana CUCERESCU Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani 

10. Denis GUZUN Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani 

11. Veaceslav CERNALEV Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani 

12. Ecaterina BUZU Judecătoria Orhei, sediul central 

13. Rosița RUSU-PARII Judecătoria Soroca, sediul Florești 

14. Ivan PARII Judecătoria Orhei, sediul Rezina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


