
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la delegarea unui judecător pentru participare la Conferința privind 

suprapopularea închisorilor  

 

05 februarie 2019                                                                                         mun. Chişinău  

nr. 54/3 

 

Examinând chestiunea referitor la delegarea unui judecător pentru participare la 

Conferința privind suprapopularea închisorilor, luând 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 doamnei Diana 

Rotundu, procuror, șef al secției cooperare internațională, integrare europeană și 

protocol de la Procuratura Generală, prin care solicită delegarea unui judecător pentru 

participare la Conferința privind suprapopularea închisorilor, ce va avea loc la 

Strasbourg, Franța, în perioada 24-25 aprilie 2019. Evenimentul se va desfășura în 

limbile engleză și franceză. 

Potrivit demersului, Comitetul European pentru Probleme Penale al Consiliului 

Europei (CDPC) organizează Conferinţă de nivel înalt cu privire la suprapopularea 

închisorilor. 

În calitate de expert titular al Republicii Moldova la Comitetul CDPC, doamna 

Diana Rotundu transmite informația dată, cu solicitarea de a fi desemnat pentru 

participare la conferință un judecător, care este familiar cu activitățile Consiliului 

Europei, lucrează cu precădere pe cauze penale și cunoaște aspecte specifice sistemului 

penetenciar. Cheltuielile de participare pentru persoana desemnată vor fi acoperite de 

Consiliul Europei. 

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

Magistraturii, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis 

al majorității membrilor săi. 

Având în vedere importanța și actualitatea evenimentului, precum și a schimbului 

de informații și experiență de natură juridică, și ținând cont de rezultatul exprimării 

voturilor membrilor prezenți la ședință, cu 8 (opt) voturi pro, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile 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 acceptă demersul doamnei Diana Rotundu, procuror, șef al secției cooperare 

internațională, integrare europeană și protocol de la Procuratura Generală, referitor la 

delegarea unui judecător pentru participare la Conferința privind suprapopularea 

închisorilor. 



 2.  Se deleagă domnul Vitalie Budeci, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul 

Buiucani), în perioada 24-25 aprilie 2019 la Conferința privind suprapopularea 

închisorilor, ce va avea loc la Strasbourg, Franța. 

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 de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare Procuraturii Generale  

a Republicii Moldova, judecătorului vizat și 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/

