
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul CSJ, referitor la delegarea judecătorului Maria Ghervas la 

atelierul de lucru transnațional privind preluarea bunelor practici în domeniul 

compensării victimelor traficului de ființe umane 

 

 

13 noiembrie 2018                                                                                 mun. Chişinău  

nr. 514/24 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul CSJ, referitor la delegarea 

judecătorului Maria Ghervas la atelierul de lucru transnațional privind preluarea 

bunelor practici în domeniul compensării victimelor traficului de ființe umane, luînd 

act de informaţia membrului CSM, Serghei Țurcan, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Curții Supreme de 

Justiție referitor la delegarea judecătorului Maria Ghervas la atelierul de lucru 

transnațional privind preluarea bunelor practici în domeniul compensării victimelor 

traficului de ființe umane. 

Potrivit demersului, evenimetul indicat supra urmează a fi organizat de Misiunea 

OSCE în Moldova în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților organelor de 

drept în domeniul combaterii traficului de ființe umane”, în perioada 13 – 14 

decembrie 2018, în Lisabona, Portugalia. 

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, conferințe, 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 Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4). 

Astfel, urmare examinării demersului, luând în considerare importanța 

evenimentului, precum și a schimbului de informații și experiență, cu 8 (opt) voturi pro 

ale membrilor CSM prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră necesară acceptarea demersului CSJ și delegarea doamnei Maria Ghervas, 

judecător la Curtea Supremă de Justiție, pentru participare la atelierul de lucru 

transnațional privind preluarea bunelor practici în domeniul compensării victimelor 

traficului de ființe umane, pentru perioada 12 – 15 decembrie 2018, în Lisabona, 

Portugalia. 

Reieșind din cele expuse, Plenul CSM, în temeiul art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 



1. Se acceptă demersul Curții Supreme de Justiție, referitor la delegarea 

judecătorului Maria Ghervas la atelierul de lucru transnațional privind preluarea 

bunelor practici în domeniul compensării victimelor traficului de ființe umane. 

2. Se deleagă doamna Maria Ghervas, judecător la Curtea Supremă de Justiție, la 

atelierul de lucru transnațional privind preluarea bunelor practici în domeniul 

compensării victimelor traficului de ființe umane, în perioada 12 – 15 decembrie 2018, 

în Lisabona, Portugalia. 

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 prezentei Hotărîri se remite Curții Supreme de Justiție şi se publică pe 

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

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                       Victor MICU 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

