
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului, 

Maia Bănărescu, referitor la delegarea unui judecător pentru participare la Conferința 

Națională „Respectarea drepturilor copiilor născuți după gratii, norme și standarde 

internaționale” 
 

31 iulie 2018                                                                                             mun. Chişinău  

nr. 372/19                 
  

Examinând demersul Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului, 

Maia Bănărescu, referitor la delegarea unui judecător pentru participare la Conferința 

Națională „Respectarea drepturilor copiilor născuți după gratii, norme și standarde 

internaționale”, luând act de informaţia membrului CSM, Mariana Timotin, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Avocatului Poporului 

pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bănărescu, referitor la delegarea unui 

judecător pentru participare la Conferința Națională „Respectarea drepturilor copiilor 

născuți după gratii, norme și standarde internaționale”. 

Potrivit demersului, la 31 iulie 2018 Avocatul Poporului pentru protecția 

drepturilor copilului, în colaborare cu AO”Vitae”, va organiza Conferința Națională 

cu genericul „Respectarea drepturilor copiilor născuți după gratii, norme și standarde 

internaționale” în incinta hotelului ”Bristol”, mun. Chișinău, str. Pușkin. 32, în 

intervalul orelor 9:00-17:00. 

La conferință se va pune în discuție respectarea drepturilor copiilor aflați în 

instituțiile penitenciare împreună cu mamele lor deținute, subiect ce va fi analizat prin 

prisma standardelor internaționale și a bunelor practici. Se vor efectua un schimb de 

opinii cu scopul de a identifica soluții pentru problemele existente în Republica 

Moldova în domeniul vizat, ținînd cont de interesul superior al copilului.  

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”. 

Avînd în vedere importanţa și actualitatea subiectelor ce vor fi abordate în cadrul 

evenimentului, precum și necesitatea schimbului de informații şi experiență, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului 

nominalizat supra și va autoriza delegarea judecătorului Irina Păduraru de la 

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), pentru participare la Conferința Națională 

„Respectarea drepturilor copiilor născuți după gratii, norme și standarde 

internaționale”, ce va avea loc la 31 iulie 2018 . 

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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite demersul Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor 

copilului, Maia Bănărescu, referitor la delegarea unui judecător pentru participare la 



Conferința Națională „Respectarea drepturilor copiilor născuți după gratii, norme și 

standarde internaționale” 

2. Se autorizează delegarea judecătorului Irina Păduraru de la Judecătoria 

Chișinău (sediul Buiucani) pentru participare la Conferința Națională „Respectarea 

drepturilor copiilor născuți după gratii, norme și standarde internaționale”, ce va avea 

loc la 31 iulie 2018 în incinta hotelului ”Bristol”, mun. Chișinău, str. Pușkin. 32, în 

intervalul orelor 9:00-17:00. 

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 instanței judecătorești 

vizate, Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului 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/

