
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Biroului Național al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite 

pentru Refugiați la Chișinău (UNHCR), referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa de 

calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud” 

 

18  octombrie  2016                                                                                  mun. Chișinău  

nr. 692/29 

  

Examinând chestiunea cu privire la demersul Biroului Național al Înaltului 

Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați la Chișinău (UNHCR), referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la Conferința Regională organizată în 

cadrul proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și 

Caucazul de Sud”, audiind informația membrului CSM, Gheorghe Avornic, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii,    

C O N S T A T Ă: 
 

La 11 octombrie 2016, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a 

parvenit demersul Biroului Național al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru 

Refugiați la Chișinău (UNHCR), privind delegarea unor judecători pentru participare 

la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa de calitate în 

sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, care se va desfășura la 

Tbilisi, Georgia, la data de 15-16 noiembrie 2016. 

Conform demersului nominalizat, conferința respectivă va reuni judecători, 

reprezentanți ai autorităților în domeniul azilului și polițiști, oferindu-le posibilitatea 

de a discuta realizările obținute și principalele probleme care apar în asigurarea 

protecției eficiente a refugiaților prin intermediul unui sistem de azil funcțional. 

Participanții vor avea posibilitatea să împărtășească experiența lor și să exploreze 

modalitățile de abordare a provocărilor actuale legate de asigurarea accesului la 

teritoriu și la procedura de azil în contextul creșterii numărului solicitanților de azil.  

În acest context, UNHCR solicită delegarea a doi judecători de către CSM, 

care au manifestat interes sporit în activitățile organizate în cadrul proiectului QIEE 

și în domeniul azilului, pentru a participa la conferința nominalizată. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii apreciază intenţia organizatorilor 

de a desfăşura acest eveniment şi consideră oportun a accepta demersul Înaltului 

Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați la Chișinău (UNHCR), cu delegarea 

judecătorilor de la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, Grigore Manoli și Ludmila 

Bagrin, pentru participare la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului 

”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, care 

se va desfășura la Tbilisi, Georgia, în perioada 14-17 noiembrie 2016. 



În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  1. Se acceptă demersul Biroului Național al Înaltului Comisariat al Națiunilor 

Unite pentru Refugiați la Chișinău (UNHCR), referitor la delegarea unor judecători 

pentru participare la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa 

de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”.  

          2. Se autorizează delegarea judecătorilor Grigore Manoli și Lucia Bagrin, 

judecători la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, pentru participare la Conferința 

Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil 

din Europa de Est și Caucazul de Sud”, care se va desfășura la Tbilisi, Georgia, în 

perioada 14-17 noiembrie 2016.  

         3. Copia prezentei hotărâri se remite pentru informare Biroului Național al 

Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați la Chișinău și instanței 

vizate şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                   Victor MICU 
 


