
H O T Ă R Î R E 

 

cu privire la demersul Proiectului comun UE/CoE „Combaterea Corupţiei prin 

Aplicarea Legii şi Prevenire”, referitor la delegarea unor judecători pentru participare 

la conferinţa regională cu genericul „Recuperarea şi administrarea bunurilor 

infracţionale” în data de 29-30 ianuarie 2020 

 

14 ianuarie 2020                                                                                        mun. Chişinău  

nr. 9/1 

 

  Examinînd demersul Proiectului comun UE/CoE „Combaterea Corupţiei prin 

Aplicarea Legii şi Prevenire”, referitor la delegarea unor judecători pentru participare 

la conferinţa regională cu genericul „Recuperarea şi administrarea bunurilor 

infracţionale”, ce va avea loc în data de 29-30 ianuarie 2020, luînd act de informația 

membrului CSM, Luiza Gafton, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul doamnei Nadejda 

Plamadeala, coordonator superior de proiect în cadrul Proiectului comun UE/CoE 

„Combaterea Corupţiei prin Aplicarea Legii şi Prevenire”, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la conferinţa regională cu genericul „Recuperarea şi 

administrarea bunurilor infracţionale” , ce se va desfăşura la data de   29-30 ianuarie 

2020 în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, sala „Nistru”, ora 9
00

. 

Potrivit demersului, conferinţa nominalizată este organizată de Proiectul comun 

UE/CoE „Combaterea Corupţiei prin Aplicarea Legii şi Prevenire”, în parteneriat cu 

Proiectul regional din cadrul Programului Parteneriatul pentru Buna Guvernare II 

„Consolidarea măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii economice”.  

La eveniment vor participa experţi ai Consiliului Europei, reprezentanţi ai 

instituţiilor din ţările Parteneriatului Estic şi ţările baltice cu competenţe în domeniul 

recuperării şi administrării bunurilor infracţionale. 

Conferinţa sus-menţionată are scopul de a prezenta bunele practici în domeniul 

recuperării şi administrării bunurilor infracţionale din diferite jurisdicţii, cu 

prezentarea diferitor cadre legislative şi instituţionale privind recuperarea şi 

gestionarea bunurilor infracţionale, discutarea provocărilor şi bunelor practici privind 

identificarea, urmărirea, gestionarea şi valorificarea bunurilor confiscate, examinarea 

oportunităţilor de cooperare internaţională şi utilizarea reţelelor de comunicare 

informală. 



În demersul menționat se solicită delegarea unui reprezentant al Consiliului 

Superior al Magistraturii şi a 5 judecători de instrucţie potrivit listei anexate la 

demers. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c²) din Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din 19 iulie 1996 (cu modificările și 

completările ulterioare), Consiliul Superior al Magistraturii deleagă judecătorii pentru 

participare la seminare, conferințe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de 

serviciu.  

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

Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al 

majorității membrilor săi.  

Luînd în considerare importanța și actualitatea tematicii abordate, ținînd cont de 

rezultatul exprimării voturilor membrilor cu drept de vot prezenți la ședință, cu 9 

(nouă) voturi pro, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  acceptă demersul 

doamnei Nadejda Plamadeala, coordonator superior de proiect în cadrul Proiectului 

comun UE/CoE „Combaterea Corupţiei prin Aplicarea Legii şi Prevenire”, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la conferinţa regională cu genericul 

„Recuperarea şi administrarea bunurilor infracţionale” . 

Astfel, în temeiul celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 4, 17 şi 24  

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii, art. 191 alin (3) din Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se acceptă demersul doamnei Nadejda Plamadeala, coordonator superior de 

proiect în cadrul Proiectului comun UE/CoE „Combaterea Corupţiei prin Aplicarea 

Legii şi Prevenire”. 

2. Se deleagă pentru participare la conferinţa cu genericul „Recuperarea şi 

administrarea bunurilor infracţionale”, ce va avea loc în perioada 29 – 30 ianuarie 

2020 în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, sala „Nistru”, ora 9
00

,  următorii 

judecători: 

-    Micu Victor, membru CSM, detaşat de la CSJ; 

-    Prisăcari Cristina, Judecătoria Edineţ; 

-    Lavciuc Elvira, Judecătoria Orhei; 

-    Nogai Vasile, Judecătoria Drochia; 

-    Suruceanu Valentina, Judecătoria Hînceşti; 

-    Creţu Constantin, Judecătoria Hînceşti. 

3.  Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen 

de 30 de zile.  



4. Copia prezentei Hotărîri se expediază spre informare Proiectului comun 

UE/CoE „Combaterea Corupţiei prin Aplicarea Legii şi Prevenire”, instanţelor 

judecătoreşti vizate și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md).  

 

Preşedinte şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                    Dorel MUSTEAŢĂ 
 


