
  

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Organizației Internaționale pentru Migrație, referitor la 

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

seminarul cu genericul ”Aspecte privind investigarea și judecarea crimelor de trafic 

de ființe umane: tehnici de audiere a victimelor/martorilor traficului de ființe umane”  

 

02 mai 2017                                                                                              mun. Chişinău  

nr. 304/15                  
  

Examinînd demersul Organizației Internaționale pentru Migrație, referitor la 

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

seminarul cu genericul ”Aspecte privind investigarea și judecarea crimelor de trafic 

de ființe umane: tehnici de audiere a victimelor/martorilor traficului de ființe umane”, 

luînd act de informaţia membrului CSM, Teo Cârnaț, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Organizației 

Internaționale pentru Migrație, prin care solicită delegarea judecătorului Maria 

Ghervas, pentru participare, în calitate de formator, la seminarul cu genericul 

”Aspecte privind investigarea și judecarea crimelor de trafic de ființe umane: tehnici 

de audiere a victimelor/martorilor traficului de ființe umane”, care se va desfășura la 

2-3 mai 2017. 

Potrivit demersului, Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în 

Republica Moldova informează despre implementarea Proiectului „Consolidarea 

eforturilor naționale pentru protecția drepturilor victimelor traficului de ființe umane 

în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Norvegiei, avînd drept scop sporirea 

cunoștințelor și aptitudinilor practice ale actorilor implicați în actul de justiție și 

combaterea traficului de ființe umane, precum și remedierea pagubelor aduse 

victimelor, în domeniile: delimitarea infracțiunilor de trafic de persoane de alte 

categorii de infracțiuni, investigațiile financiare în paralel, echipele comune de 

investigații și protecția legală a victimelor traficului de persoane. 

În vederea realizării scopurilor enunțate mai sus, Organizația Internațională 

pentru Migrație în Republica Moldova, organizează un seminar de instruire, destinat 

cultivării mai aprofundate a procurorilor și ofițerilor de poliție, specializați în 

prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, în vederea edificării capacităților 

acestora de a răspunde cu promptitudine și perseverență noilor provocări ale 

fenomenului traficului de ființe umane. 

Avînd în vedere importanța tematicii abordate, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii consideră oportun de a admite demersul Organizației Internaționale 

pentru Migrație în Republica Moldova, referitor la delegarea judecătorului Maria 

Ghervas, pentru participare, în calitate de formator, la seminarul cu genericul 

”Aspecte privind investigarea și judecarea crimelor de trafic de ființe umane: tehnici 

de audiere a victimelor/martorilor traficului de ființe umane”, care se va desfășura la 

2-3 mai 2017. 



Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 17, 24 și 25 

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se admite demersul Organizației Internaționale pentru Migrație, referitor la 

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

seminarul cu genericul ”Aspecte privind investigarea și judecarea crimelor de trafic 

de ființe umane: tehnici de audiere a victimelor/martorilor traficului de ființe umane”.  

2. Se deleagă judecătorul Curții Supreme de Justiție, Maria Ghervas, pentru 

participare, în calitate de formator, la seminarul cu genericul ”Aspecte privind 

investigarea și judecarea crimelor de trafic de ființe umane: tehnici de audiere a 

victimelor/martorilor traficului de ființe umane”, care se va desfășura la 2-3 mai 2017, 

în sediul Centrului pentru Combaterea Traficului de ființe umane (mun. Chișinău, str. 

V. Alecsandri 1).  

3. Prezenta hotărîre 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. Hotărîrea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md), iar copia se expediază, pentru informare Misiunea Organizației 

Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova și Curții Supreme de Justiție. 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 


