
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la delegarea unor 

judecători în calitate de președinți ai Comisiilor pentru susținerea examenului  

de licență, la specialitatea Drept 

 

27 mai 2022                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 133/10                 
  

Examinând demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la delegarea 

unor judecători în calitate de președinți ai Comisiilor pentru susținerea examenului 

de licență, la specialitatea Drept, luând act de informaţia membrului CSM, Mariana 

Timotin, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La 25 mai 2022 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit 

demersul Universității de Stat din Moldova referitor la delegarea judecătorilor 

Aliona Miron și Victor Boico de la Curtea Supremă de Justiție pentru participare în 

calitate de președinți ai Comisiilor pentru susținerea examenul de licență în 

domeniul general de studiu „042 Drept”, domeniul de formare profesională „0421 

Drept”, specialitatea „0421.1 Drept”, în perioada 06 – 24 iunie 2022. 

În motivarea demersului se relatează că, la 22 septembrie 2017 a fost semnat 

Acordul de colaborare între Judecătoria Chișinău și Universitatea de Stat din 

Moldova. Ulterior, iar la 26 martie 2019 a fost încheiat un Acord de colaborare între 

Consiliul Superior al Magistraturii și Universitatea de Stat din Moldova. Astfel, 

părțile semnatare ale acordurilor și-au asumat responsabilități de conlucrare și 

colaborare în vederea unor realizări fructuoase în domeniul învățământului superior. 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că, 

potrivit Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, 

învăţămîntul superior este structurat în trei cicluri: ciclul I – studii superioare de 

licenţă; ciclul II – studii superioare de master și ciclul III – studii superioare de 

doctorat. 

La acest segment, sunt incidente și relatările art. 89 alin. (6) din Codul 

educației, conform căruia studiile superioare de licenţă se finalizează cu susţinerea 

examenului şi/sau tezei/proiectului de licenţă, cu eliberarea diplomei de studii 

superioare de licenţă. 

Respectiv, având în vedere importanţa evaluării cunoștințelor studenților de 

către magistrații de înaltă calificare și cu experiență vastă în activitatea desfășurată, 

pentru o apreciere corectă și profesionistă în baza experienței acumulate pe parcursul 

anilor la înfăptuirea actului de justiției, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră oportună delegarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, Aliona Miron 

și Victor Boico pentru participare în calitate de președinți ai Comisiilor pentru 

examenul de licență în domeniul general de studiu „042 Drept”, domeniul de 

formare profesională „0421 Drept”, specialitatea „0421.1 Drept”, în perioada 06 – 

24 iunie 2022. 

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 

majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se 

examinează și în lipsa celorlalți invitați.  

 

 



 

Subsecvent, conform art.15 alin. (12) din Legea nr.26 din 10 martie 2022 

privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţia de membru în 

organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor, pentru perioada de 

timp de până la data întrunirii legale a noii componenţe a Consiliului Superior al 

Magistraturii, pentru a nu admite disfuncţionalităţi în exercitarea de Consiliu a 

atribuţiilor, hotărârile vor fi adoptate în conformitate cu dispoziţiile Codului 

administrativ ce reglementează emiterea actelor administrative. 

Din raționamentele expuse supra, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

cu 7 (șapte) voturi „pro” și 0 (zero) voturi „contra” ale membrilor CSM, prezenți la 

ședință, acceptă demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la delegarea 

unor judecători în calitate de președinți ai Comisiilor pentru susținerea examenului 

de licență, la specialitatea Drept. 

În conformitate cu art. 4, 17, 24 ale Legii 947-XIII din 19 iulie 1996, art. 15 

alin. (12) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 și art. 191 alin. (3) Cod administrativ, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

unor judecători în calitate de președinți ai Comisiilor pentru susținerea examenului 

de licență, la specialitatea Drept. 

2. Se deleagă în calitate de președinți ai Comisiilor pentru susținerea 

examenului de licență, specialitatea Drept, în cadrul Universității de Stat din 

Moldova, judecătorii Aliona Miron și Victor Boico de la Curtea Supremă de Justiție, 

în perioada 06 – 24 iunie 2022. 

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

zile. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază pentru informare Universității 

de Stat din Moldova, instanței judecătorești vizate și se publică pe pagina web a 

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

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                          Dorel MUSTEAȚĂ 

 

 
 


