
 H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Misiunii OSCE, referitor la delegarea judecătorului Maria 

Ghervas, pentru participare, în calitate de formator, la masa rotundă referitoare la 

aspectele procedurale ale aplicării Legii nr. 45 privind prevenirea și combaterea 

violenței în familie 

 

14 noiembrie 2017                 mun. Chișinău 

nr. 756/33  

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Misiunii OSCE, referitor la 

delegarea judecătorului Maria Ghervas pentru participare, în calitate de formator, la 

masa rotundă referitoare la aspectele procedurale ale aplicării Legii nr. 45 privind 

prevenirea și combaterea violenței în familie, luând act de informația membrului CSM, 

Nina Cernat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Misiunii OSCE, 

referitor la delegarea judecătorului Maria Ghervas, pentru participarea, în calitate de 

formator, la masa rotundă referitoare la aspectele procedurale ale aplicării Legii nr. 45 

privind prevenirea și combaterea violenței în familie. 

Potrivit demersului, Misiunea OSCE în Moldova, la data de 16 noiembrie 2017, 

va organiza în or. Comrat, o masă rotundă referitoare la aspectele procedurale ale 

aplicării Legii nr. 45 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și 

recentele modificări referitoare la ordonanța de restricție de urgență, pentru 

reprezentanții organelor de drept din regiune. 

Evenimentul nominalizat are drept scop familiarizarea specialiștilor din teritoriu 

cu practica de emitere și aplicare a ordonanțelor de protecție, inclusiv și cele de 

urgență, în cauze de violență de familie, în vederea protejării drepturilor victimelor, 

precum și pentru asigurarea pedepsirii agresorilor. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea 

demersului și delegarea judecătorului Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiție 

pentru participare la masa rotundă referitoare la aspectele procedurale ale aplicării 

Legii nr. 45 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, care va avea loc la 

16 noiembrie 2017 în or. Comrat. 

În baza celor expuse, avînd în vedere importanţa și actualitatea subiectelor ce 

vor fi abordate în cadrul evenimentului, precum și necesitatea schimbului de informaţii 

şi experienţă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul Misiunii OSCE, referitor la delegarea judecătorului 

Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiție, pentru participare în calitate de 

formator, la masa rotundă referitoare la aspectele procedurale ale aplicării Legii nr. 45 

privind prevenirea și combaterea violenței în familie.  



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

pentru participare în calitate de formator, la masa rotundă referitoare la aspectele 

procedurale ale aplicării Legii nr. 45 privind prevenirea și combaterea violenței în 

familie, care va avea loc la 16 noiembrie 2017, în or. Comrat. 

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

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

procedura de emitere/adoptare. 

4. Copia de pe Prezenta Hotărîre se expediază Misiunii OSCE în Moldova, 

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               Nina CERNAT 
 

 

 


