
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Asociației Obștești „Sănătate pentru tineri”, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la vizita de studiu organizată în cadrul 

Proiectului „Sensibilizarea și schimbarea atitudinilor față de violența sexuală în 

Moldova” 

 

02 octombrie 2018                                                mun. Chişinău                                                                                                

nr. 398/20 

 

   Examinând chestiunea cu privire la demersul Asociației Obștești „Sănătate 

pentru tineri”, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la vizita de 

studiu organizată în cadrul Proiectului „Sensibilizarea și schimbarea atitudinilor față 

de violența sexuală în Moldova”, luând act de informația membrului CSM, Mariana 

Timotin, Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Asociației Obștești 

„Sănătate pentru tineri”, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la 

vizita de studiu organizată în cadrul Proiectului „Sensibilizarea și schimbarea 

atitudinilor față de violența sexuală în Moldova”, ce va avea loc în perioada 22-26 

octombrie 2018, în or. Tallin, Estonia. 

Consiliul reține că, Asociația Obștească „Sănătate pentru tineri” și Asociația 

Estoniană pentru Sănătate Sexuală invită judecătorii: Ludmila Ouș, Ana Panov, 

Curtea de Apel Chișinău, și Svetlana Șleahtițcki, Curtea de Apel Bălți, să participe la 

vizita de studiu nominalizată supra. Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului 

„Sensibilizarea și schimbarea atitudinilor față de violența sexuală în Moldova” 

finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Estonia. 

Scopul acestei vizite de studiu este familiarizarea reprezentanților autorităților 

de drept din Republica Moldova cu experiența estoniană de investigare/combatere a 

violenței sexuale și modul în care este oferit suport pentru victimele violenței sexuale, 

practici ce constituie un suport util pentru profesioniști, inclusiv și la identificarea 

celor mai relevante mecanisme de aplicare în practică, la nivel național, a prevederilor 

legislative referitoare la reabilitarea victimelor infracțiunii.   

Pe parcursul vizitei de referință vor fi organizate înîlniri cu reprezentanții mai 

multor instituții de resort din Estonia: Ministerul Justiției, Biroul Procurorului 

General, Consiliul de Poliție și Grăniceri, Barnahus, centrele de reabilitare medicală și 

psihologică. Cheltuielile de deplasare, cazare și alimentare a participanților la vizita 

de studiu vor fi suportate de Asociația Estoniană pentru Sănătate Sexuală. 

Ținând cont de experiența profesională a judecătorilor nominalizați, 

participarea acestora va fi o contribuție valoroasă pentru realizarea obiectivelor vizitei 

de studiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Luând în considerare importanţa și actualitatea tematicii abordate, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului 

Asociației Obștești „Sănătate pentru tineri”, referitor la delegarea unor judecători 



pentru participare la vizita de studiu organizată în cadrul Proiectului „Sensibilizarea 

și schimbarea atitudinilor față de violența sexuală în Moldova”. 

           Astfel, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit prevederilor art. 4, 

17 şi 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite demersul Asociației Obștești „Sănătate pentru tineri”, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la vizita de studiu organizată în cadrul 

Proiectului „Sensibilizarea și schimbarea atitudinilor față de violența sexuală în 

Moldova”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor Ludmila Ouș, Ana Panov, Curtea de 

Apel Chișinău și Svetlana Șleahtițcki, Curtea de Apel Bălți, pentru participare la 

vizita de studiu organizată în cadrul Proiectului „Sensibilizarea și schimbarea 

atitudinilor față de violența sexuală în Moldova”, ce va avea loc în perioada 22-26 

octombrie 2018 în or. Tallin, Estonia. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile din data comunicării. 

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Asociației Obștești 

„Sănătate pentru tineri”, Curții de Apel Chișinău, Curții de Apel Bălți şi se publică pe 

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

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului           

Superior al Magistraturii                                                                      Victor MICU 
 

 

 


