
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul NORLAM, referitor la delegarea unor judecători,  

pentru participare la Conferința internațională cu genericul „Detențiunea pe viață și 

liberarea condiționată înainte de termen” 
 

02 mai 2017           mun. Chișinău 

nr. 313/15 

 Examinînd chestiunea cu privire la demersul NORLAM, referitor la delegarea unor 

judecători, pentru participare la Conferința internațională cu genericul „Detențiunea pe 

viață și liberarea condiționată înainte de termen”, luînd act de informația prezentată de 

membrul CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii, a parvenit demersul Misiunii Norvegiene de 

Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Republica Moldova (NORLAM) prin care 

informează despre organizarea unei Conferințe internaționale la data de 11 mai 2017, mun. 

Chișinău, în incinta Hotelului Radisson Blue Leogrand, sala Loft Lounge, cu genericul 

„Detențiunea pe viață și liberarea condiționată înainte de termen”. În ajunul conferinței, 

pe data de 10 mai 2017, participanții la conferință sunt invitați la spectacolul 

„Hamlet:Proces” care va avea loc în Penitenciarul nr. 17 din Rezina. 

 Scopul conferinței constă în abordarea practicii Republicii Moldova de aplicare și 

executare a detențiunii pe viață prin prisma standardelor internaționale. 

 Totodată, în demers se menționează că, în cadrul evenimentului va fi lansat studiul 

„Detențiunea pe viață și liberarea condiționată în Moldova” realizat de către NORLAM. 

 În contextul celor expuse s-a solicitat delegarea unor judecători în perioada 10 – 11 

mai 2017 pentru participare la conferință și la spectacolul sus-menționat. 

 Luînd în considerare importanța tematicii abordate, schimbul de informaţii şi 

experienţă a participanţilor la eveniment, precum şi oportunitatea unei colaborări mai bune 

între instituţiile judiciare din statele participante, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii acceptă demersul NORLAM, referitor la delegarea unor judecători, pentru 

participare la Conferință. 

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

prevederilor 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 NORLAM, referitor la delegarea unor judecători, pentru 

participare la Conferința internațională cu genericul „Detențiunea pe viață și liberarea 

condiționată înainte de termen”, care va avea loc la 11 mai 2017 mun. Chișinău, în incinta 

Radisson Blue Leogrand Hotel, sala Loft Lounge și la spectacolul care va avea loc pe data 

de 10 mai 2017 în Penitenciarul nr. 17 din Rezina. 

2. Se deleagă pentru participare la Conferința internațională următorii judecători: 

- Ouș Ludmila (Curtea de Apel Chișinău); 

- Petrov Ruslan (Curtea de Apel Cahul); 

- Damaschin Constantin (Judecătoria Chișinău, sediul Botanica); 

3. Copia prezentei hotărâri se remite spre informare Curților de Apel Chișinău și 

Cahul, Judecătoriei Chișinău (sediul Botanica) şi Misiunii Norvegiene de Experți pentru 

Promovarea Supremației Legii în Republica Moldova (NORLAM) și se publică pe pagina 

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

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii           Victor Micu 

http://www.csm.md/

