
 

H O T Ă R Â R E 

 

cu privire la demersul rectorului Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” 

din Cahul, Andrei Popa referitor la delegarea judecătorului Judecătoriei Comrat Igor 

Botezatu în calitate de membru al Comisiei de evaluare a tezelor de master 

 

14 ianuarie 2020                                                                                     mun. Chişinău  

nr. 12/1 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul rectorului Universității de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Andrei Popa referitor la delegarea 

judecătorului Judecătoriei Comrat Igor Botezatu pentru participarea în calitate de 

membru al Comisiei de evaluare a tezelor de master, luând act de  informația 

doamnei Mariana Timotin, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 

  La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul rectorului 

Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Andrei Popa, profesor 

universitar, doctor habilitat, cu privire la delegarea vicepreședintelui Judecătoriei 

Comrat, Igor Botezatu, pentru participare în calitate de membru al Comisiei de 

evaluare a tezelor de master. 

 Prin urmare, rectorul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din 

Cahul, Andrei Popa a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii delegarea 

vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, pentru participare în calitate 

de membru al Comisiei de evaluare a tezelor de master, conform programului 

„Științe penale” din domeniul general de studii 042 Drept, în perioada 15 ianuarie - 

19 ianuarie 2019. 

 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 hotărâri cu votul deschis al 

majorității membrilor săi, cu excepţia cazului prevăzut la art.19 alin. (4).  

 În baza examinării materialelor referitoare la caz, ținând cont de rezultatul 

exprimării a 9 voturi pro ale membrilor cu drept de vot prezenți la ședință, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii consideră necesar de a admite demersul 

rectorului Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Andrei Popa, 

profesor universitar, doctor habilitat, cu privire la delegarea vicepreședintelui 



Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, pentru participare în calitate de membru al 

Comisiei de evaluare a tezelor de master, ce va avea loc în perioada 15 ianuarie - 

19 ianuarie 2019. 

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

25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947-XIII din 

19 iulie 1996, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  1. Se acceptă demersul rectorului Universității de Stat „Bogdan Petriceicu 

Hașdeu” din Cahul, Andrei Popa referitor la delegarea judecătorului Judecătoriei 

Comrat Igor Botezatu în calitate de membru al Comisiei de evaluare a tezelor de 

master. 

 2. Se autorizează delegarea judecătorului Judecătoriei Comrat, Igor 

Botezatu, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a tezelor de master la 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, ce va avea loc în 

perioada 15 ianuarie - 19 ianuarie 2019.  

 3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 

de zile. 

 4. Copia prezentei hotărâri se remite pentru informație Judecătoriei Comrat 

și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                             Dorel Musteață                                 

                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 


