
    

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Comitetului național pentru combaterea TFU, referitor la 

delegarea judecătorului, Radu Țurcanu, pentru participare la atelierul de lucru 

”Consolidarea capacităților pentru cooperare transfrontalieră efectivă în domeniul 

justiției penale și mecanismele naționale de raportare, referire și coordonare în 

combaterea traficului de persoane” 

22 mai 2018                                                                                      mun. Chişinău  

nr. 274/13                
  

Examinând demersul Comitetului național pentru combaterea TFU, referitor 

la delegarea judecătorului, Radu Țurcanu, pentru participare la atelierul de lucru 

”Consolidarea capacităților pentru cooperare transfrontalieră efectivă în domeniul 

justiției penale și mecanismele naționale de raportare, referire și coordonare în 

combaterea traficului de persoane”, luând act de informaţia membrului CSM, 

Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Secretariatului 

permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane din 

cadrul Deprtamentului de Stat al Statelor Unite și Oficiul Națiunilor Unite pentru 

Droguri și Criminalitate, prin care solicită desemnarea judecătorului Radu Țurcanu 

pentru participare la lucrările atelierului de lucru inter-regional ”Consolidarea 

capacităților pentru cooperare transfrontalieră efectivă în domeniul justiției penale 

și mecanismele naționale de raportare, referire și coordonare în combaterea 

traficului de persoane”, ce se va desfășura la data 5-7 iunie 2018 în incinta 

hotelului ”Aria”,  mun. Chișinău. 

Atelierul inter-regional are drept scop reunirea Statelor UE, Europei de Est, 

Caucazului de Sud și Asiei Centrale, care prezintă țările de tranzit și destinație ale 

victimelor traficului, pentru a face un bilanț al provocărilor continuie în domeniul 

combaterii traficului de ființe umane (TFU) în vederea efectuării schimbului de 

bune practici privind cooperarea transfrontalieră în domeniul justiției penale și în 

scopul consolidării cooperării pe traseul rutelor traficului de ființe inter-regionale. 

Totodată obiectivul general al atelierului constituie sprijinirea statelor 

menționate supra în activitatea de distrugere a rețelelor transnaționale de trafic și  

promovarea drepturilor victimelor, prin sporirea capacităților statelor și 

consolidarea canalelor de distribuire a informației și schimbului de probe, precum 

și prin elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a cooperării și identificare a 

următoarelor etape specifice pentru acțiune. 

În cadrul atelierului de lucru vor participa practicieni din domeniul justiției 

penale, care își vor prezenta experiența practică în tratarea cazurilor de trafic de 

persoane ca fenomen de criminalitate organizată transnațională, identificarea 



făptașilor, a grupurilor criminale și a rețelelor criminale, a rolului infracționalității 

în sens tacit și tactic și investigații  transfrontaliere deosebite, ca o modalitate 

deosebit de complexă de investigare a traficului de persoane. 

Astfel, 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, conferinţe, cursuri de instruire şi 

deplasări în interes de serviciu. 

Avînd în vedere importanţa și actualitatea subiectului ce va fi abordat în 

cadrul atelierului de lucru, precum și necesitatea schimbului de informații şi 

experiență între participanți, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră 

oportună acceptarea demersului Comitetului național pentru combaterea TFU, 

referitor la delegarea judecătorului, Radu Țurcanu, în vederea participării la 

atelierul de lucru ”Consolidarea capacităților pentru cooperare transfrontalieră 

efectivă în domeniul justiției penale și mecanismele naționale de raportare, referire 

și coordonare în combaterea traficului de persoane”, ce se va desfăşura în perioada 

5-7 iunie 2018 în incinta hotelului ”Aria”, mun. Chișinău. 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 1. Se admite demersul Comitetului național pentru combaterea TFU, referitor 

la delegarea judecătorului, Radu Țurcanu, pentru participare la atelierul de lucru 

”Consolidarea capacităților pentru cooperare transfrontalieră efectivă în domeniul 

justiției penale și mecanismele naționale de raportare, referire și coordonare în 

combaterea traficului de persoane”. 

2. Se autorizează delegarea Președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu 

Țurcanu, pentru participare la atelierul de lucru ”Consolidarea capacităților pentru 

cooperare transfrontalieră efectivă în domeniul justiției penale și mecanismele 

naționale de raportare, referire și coordonare în combaterea traficului de persoane” 

ce se va desfăşura în perioada 5-7 iunie 2018 în incinta hotelului ”Aria”, mun. 

Chișinău. 

3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare Cancelariei de Stat, 

judecătorului vizat şi 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/

