
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Centrului Internațional ”La Strada”, referitor la delegarea unui 

judecător pentru participare la vizita de studiu în Olanda organizată în cadrul 

Proiectului „Consolidarea capacității Republicii Moldova de contracarare a abuzului și 

exploatării sexuale online” 

 

02 noiembrie 2021                                                                                      mun. Chișinău 

nr. 267/25 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Centrului Internațional ”La Strada”, 

referitor la delegarea unui judecător pentru participare la vizita de studiu în Olanda 

organizată în cadrul Proiectului „Consolidarea capacității Republicii Moldova de 

contracarare a abuzului și exploatării sexuale online”, luând act de informația membrului 

Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

 

La 26 octombrie 2021 la Consiliul Superior al Magistraturii a fost înregistrat 

demersul directorului executiv al Centrului Internațional ”La Strada” Elena Botezatu, 

prin care a solicitat delegarea judecătorului Liliana Catan de la Curtea Supremă de 

Justiție pentru participare la vizita de studiu în Olanda, organizată în cadrul Proiectului 

„Consolidarea capacității Republicii Moldova de contracarare a abuzului și exploatării 

sexuale online”, ce va avea loc în perioada 06 – 10 decembrie 2021 în Olanda.   

În rezultatul examinării demersului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

reține următoarele. 

Centrul Internațional „La Strada" implementează Proiectul „Consolidarea 

capacității Republicii Moldova de contracarare a abuzului și exploatării sexuale online", 

cu susținerea Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. 

În acest sens, una dintre activitățile planificate în cadrul Proiectului sus-menționat 

constă în organizarea unei vizite de studiu în Olanda, ce are drept obiectiv schimbul de 

cele mai bune practici între reprezentanții delegației Republicii Moldova și ai Olandei 

cu privire la combaterea abuzului si exploatării sexuale online a copiilor, investigarea 

eficientă și urmărirea penală a cazurilor înregistrate, practicile de analiză a imaginilor, 

precum și modalitatea de asigurare a protecției copiilor, victime ale abuzului și 

exploatării sexuale online în cadrul procesului penal. 

Având în vedere că, în cadrul vizitei vor participa reprezentanți ai sectorului 

justiției, și, anume, din cadrul organelor de poliție, procuraturii, Curții Supreme de 

Justiție, Institutului Național al Justiției, Centrului Internațional ”La Strada” și 

Ambasadei SUA în Moldova, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a considerat 

oportună delegarea judecătorului Liliana Catan de la Curtea Supremă de Justiție pentru 

participare la vizita de studiu în Olanda, prin prisma activității vaste a magistratului în 

cadrul Colegiului penal al Curții, cât și prin deținerea calității de membru al Grupului 

consultativ al Proiectului. 



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, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de 

serviciu.  

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei 

caz se examinează şi în lipsa celorlalți invitați.  

Luând în considerare că, vizita în cauză va contribui la dezvoltarea capacităților 

profesioniștilor din sistemul organelor de drept și al justiției în combaterea abuzului și a 

exploatării sexuale a copiilor online, ținând cont de rezultatul exprimării voturilor 

membrilor cu drept de vot, prezenți la ședință, cu 8 (opt) voturi „pro” Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii admite demersul Centrului Internațional ”La Strada”, referitor 

la delegarea judecătorului Curții Supreme de Justiție Liliana Catan, pentru participare la 

vizita de studiu în cadrul Proiectului „Consolidarea capacității Republicii Moldova de 

contracarare a abuzului și exploatării sexuale online”, care va avea loc în perioada 06 – 

10 decembrie 2021, în Olanda. 

În baza celor expuse supra, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 și 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 191 alin. (3) Cod administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. Se admite demersul Centrului Internațional ”La Strada”, referitor la delegarea  

judecătorului Curții Supreme de Justiție Liliana Catan, pentru participare la vizita de 

studiu în cadrul Proiectului „Consolidarea capacității Republicii Moldova de 

contracarare a abuzului și exploatării sexuale online”, care va avea loc în perioada 06 – 

10 decembrie 2021, în Olanda.   

2. Se autorizează delegarea judecătorului Liliana Catan, pentru participare la 

vizita de studiu în vederea preluării bunelor practici în domeniul combaterii abuzului și 

exploatării sexuale online a copiilor, care va avea loc în perioada 06-10 decembrie 2021 

în Olanda.  

3. Copia prezentei Hotărâri se expediază Centrului Internațional ”La Strada”, 

instanței judecătorești vizate pentru informare şi se plasează pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii (www.csm.md).   

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                            Dorel MUSTEAȚĂ 

 
 

 

 

 


