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H O T Ă R ÂR E  

cu privire la demersul Universității de Stat din Comrat referitor la delegarea unor 

judecători în calitate de președinți și membri ai Comisiei pentru susținerea 

examenelor de licență 
  

27 aprilie 2021                                                                                                  mun. Chișinău  

nr. 127/13 
  

Examinând chestiunea cu privire la demersul Universității de Stat din Comrat 

referitor la delegarea unor judecători în calitate de președinți și membri ai Comisiei 

pentru susținerea examenelor de licență, luând act de informația membrului CSM, 

Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  
  

C O N S T A T Ă:  

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Universității de Stat din 

Comrat înregistrat la data de 23 aprilie 2021, referitor la delegarea unor judecători în 

calitate de președinți și membri ai Comisiei pentru susținerea examenelor de licență. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. c2) din Legea nr. 947 din 19 iulie 

1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM deleagă judecători pentru 

participare la seminare, conferințe, cursuri de instruire și deplasări în interes de serviciu. 

Astfel, potrivit prevederilor Regulamentului-cadrul privind organizarea 

examenului de finalizare a studiilor superioare de licență aprobat prin Ordinul 

Ministerului Educației nr.1047 din 29 octombrie  din 2015, rectorul Universității de 

Stat din Comrat, domnul Zaharia Serghei, solicită acordul Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru delegarea de a participa în calitate de președinți și membri ai 

Comisiei pentru susținerea examenelor de licență a următorilor judecători: 

- Grigori Colev, președintele interimar al Curții de Apel Comrat, în calitate de 

președinte al Comisiei, în perioada 03-18 iunie 2021;  

- Igor Botezatu vicepreședintele Judecătoriei Comrat, în calitate de membru al 

Comisiei, în perioada 03-18 iunie 2021;  

- Valeri Hudoba, judecător la Judecătoria Comrat, în calitate de președinte al 

Comisiei, în perioada 11-26 mai 2021; 

-  Denis Guțu, judecător la Judecătoria Comrat, în calitate de președinte al 

Comisiei, în perioada 07, 14 și 21 iunie 2021.  

Totodată, prin prisma prevederilor legale, și anume al Regulamentului-cadru 

privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență din 2015, 

Consiliul Superior al Magistraturii menționează că magistrații corespund cerințelor în 

vederea desemnării în calitate de președinți și membri ai Comisiei pentru susținerea 

examenului de licență. 

Luând în considerație importanța evaluării cunoștințelor studenților de către 

magistrați, pentru o apreciere justă și profesionistă în baza experienței acumulate, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii acceptă demersul Universității de Stat din 

Comrat, referitor la delegarea unor judecători în calitate de președinți și membri ai 

Comisiei pentru susținerea examenelor de licență pentru anul 2021. 

Potrivit art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire 

la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărâri cu votul deschis al 
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majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se 

examinează și în lipsa celorlalți invitați. 

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

exprimării a 11 (unsprezece) voturi pro și 0 (zero) voturi împotrivă ale membrilor cu 

drept de vot prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii acceptă 

demersul nominalizat supra cu referire la delegarea unor judecători în calitate de 

președinți și membri ai comisiei pentru susținerea examenelor de licență. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul prevederilor art. 4, 

art. 17, art. 24 și art. 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

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

Moldova, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

1. Se acceptă demersul Universității de Stat din Comrat, referitor la delegarea unor 

judecători în calitate de președinți și membri ai Comisiei pentru susținerea examenului 

de licență. 

2. Se deleagă în calitate de președinți ai Comisiei pentru susținerea examenului de 

licență, următorii judecători: 

- Gigori Colev, Curtea de Apel Comrat (3-18 iunie 2021); 

- Valeri Hudoba, Judecătoria Comrat (11-26 mai 2021); 

- Denis Guțu, Judecătoria Comrat (07, 14 și 21 iunie 2021). 

3. Se deleagă judecătorul Igor Botezatu de la Judecătoria Comrat, în calitate de 

membru al Comisiei de susținere a examenului de licență, ce se va desfășura în perioada 

3-18 iunie 2021. 

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

5. Copia prezentei Hotărâri se remite pentru informare Universității de Stat din 

Comrat, judecătorilor vizați și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului            

Consiliului Superior al Magistraturii                                         Luiza GAFTON 

http://www.csm.md/

