
 

 

 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la demersul preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, 

referitor la autorizarea delegării unui judecător pentru  participare la atelierul de 

lucru cu tematica “Consolidarea cooperării internaţionale în domeniul combaterii 

traficului de fiinţe umane” care se va desfăşura în perioada 7-9 noiembrie 2017 
 

31 octombrie 2017                                                                                mun. Chişinău  

nr. 710/31 
 

Examinând demersul preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Mihai 

Poalelungi, referitor la autorizarea delegării unui judecător pentru  participare la 

atelierul de lucru cu tematica “Consolidarea cooperării internaţionale în domeniul 

combaterii traficului de fiinţe umane” care se va desfăşura în perioada 7 - 9 

noiembrie 2017, luînd act de informaţia domnului Gheorghe Avornic, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

În adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit demersul 

preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, prin care solicită 

delegarea judecătorului Curții Supreme de Justiție, Maria Ghervas, pentru 

participare la atelierul de lucru cu tematica “Consolidarea cooperării 

internaţionale în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane”, care va avea loc 

în perioada 7 - 9 noiembrie 2017 în oraşul Sofia, Bulgaria. 

Atelierul de lucru vizează consolidarea cooperării internationale în domeniul 

combaterii traficului de fiinţe umane. 

La rîndul său, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră 

evenimentul ca fiind unul actual şi important şi participarea judecătorului Curții 

Supreme de Justiție, Maria Ghervas, la atelierul de lucru sus-nominalizat va 

contribui esențial la crearea unui schimb de experiență international şi va genera  

noi relații de colaborare. 

Totodată, membrul delegaţiei va putea fi antrenat în calitate de formator, 

asigurînd astfel, consolidarea capacităţilor profesionale ale specialiştilor cu 

competenţe în domeniu prin instruirea acestora în grupuri mixte. 

Avînd în vedere cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră oportună acceptarea demersului preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, 

Mihai Poalelungi şi va delega judecătorul Maria Ghervas de la Curtea Supremă de 

Justiție, pentru participare la atelierul de lucru cu tematica “Consolidarea 

cooperării internaţionale în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane”, care 

va avea loc în perioada 7 - 9 noiembrie 2017 în oraşul Sofia, Bulgaria. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 7, și 25 



 

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se acceptă demersul preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Mihai 

Poalelungi, referitor la autorizarea delegării unui judecător pentru  participare la 

atelierul de lucru cu tematica “Consolidarea cooperării internaţionale în domeniul 

combaterii traficului de fiinţe umane”, care îşi va desfăşura lucrările în perioada 7 - 

9 noiembrie 2017 în oraşul Sofia, Bulgaria. 

2. Se autorizează delegarea judecătorului Maria Ghervas de la Curtea 

Supremă de Justiție, pentru participare la atelierul de lucru cu tematica 

“Consolidarea cooperării internaţionale în domeniul combaterii traficului de fiinţe 

umane”, în perioada 7 - 9 noiembrie 2017 în oraşul Sofia, Bulgaria. 

3. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

4. Copia de pe prezenta hotărîre se expediază Curții Supreme de Justiție și se 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


