
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Centrului Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii 

(CNPAC), referitor la delegarea unui judecător pentru participare la atelierul de lucru 

organizat în perioada 14 – 15 decembrie 2018 

 

04 decembrie 2018                                                                                       mun. Chişinău 

nr. 574/26 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Centrului Național de Prevenire a 

Abuzului Față de Copii (CNPAC), referitor la delegarea unui judecător pentru participare 

la atelierul de lucru organizat în perioada 14–15 decembrie 2018, luând act de informația 

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 Centrului Național de 

Prevenire a Abuzului Față de Copii (CNPAC), referitor la delegarea domnului Alexandru 

Gheorghieș, judecător și președinte al Curții de Apel Bălți, pentru participare la atelierul 

de lucru organizat în perioada 14–15 decembrie 2018. 

Potrivit demersului, CNPAC în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale au elaborat proiectul Regulamentului-cadru și al Standardelor de 

calitate ale serviciului regional specializat pentru copiii victime/martori ai infracțiunilor. 

În vederea facilitării procesului de definitivare a proiectelor de acte normative și 

pentru asigurarea transparenței în procesul decizional,  CNPAC organizează un atelier de 

consultare a acestora, ce se va desfășura în perioada 14-15 decembrie 2018 la pensiunea 

„Butuceni”, iar transportul și cazarea participanților vor fi asigurate cu suportul World 

Childhood Foundation și Ambasadei Olandei în România. 

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. 

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nominalizată, Consiliul Superior al Magistraturii 

adoptă hotărîri cu votul deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut 

de art.19 alin.(4). 

Luând în considerare importanța evenimentului, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului Centrului Național de Prevenire 

a Abuzului Față de Copii (CNPAC) şi va delega președintele Curții de Apel Bălți, 

Alexandru Gheorghieș pentru participare la atelierul de lucru nominalizat. 

Ținând cont de cele expuse, în temeiul prevederilor art. 4, 24 şi 25 din Legea cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, cu 9 voturi pro ale membrilor CSM prezenți 

la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii         

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 



1. Se deleagă președintele Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, pentru 

participare la atelierul de lucru, organizat de Centrul Național de Prevenire a Abuzului 

Față de Copii, ce se va desfășura în perioada 14-15 decembrie 2018 la pensiunea 

„Butuceni”.    

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

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

3. Copia prezentei Hotărâri se expediază CNPAC, Curții de Apel Bălți și se publică 

pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                                     Victor MICU 


