
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Academiei de Administrare Publică, referitor la delegarea 

judecătorului Mihail Diaconu în calitate de președinte al Comisiei de evaluare a 

tezelor de master 

 

27 mai 2022                                                                                          mun. Chişinău 

nr. 135/10 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Academiei de Administrare 

Publică, referitor la delegarea judecătorului Mihail Diaconu în calitate de președinte 

al Comisiei de evaluare a tezelor de master, luând act de informaţia membrului CSM, 

Petru Moraru, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

 

La 25 mai 2022 rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg Balan, a 

înaintat un demers în adresa Consiliului Superior al Magistraturii prin care solicită 

delegarea judecătorului Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău, doctor în 

drept, conferențiar universitar, în calitate de președinte al Comisiei de evaluare a 

tezelor de master la ”Programul Anticorupție”, în perioada 09-10 iunie 2022, 

preconizată pentru susținerea tezelor de master. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, examinând adresarea rectorului 

Academiei de Administrare Publică, prin prisma competențelor legale, reține 

următoarele argumente.  

Potrivit 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.  

În conformitate cu prevederile Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 

din 17 iulie 2014, învățământul superior este structurat pe trei cicluri: ciclul I – studii 

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

superioare de doctorat.  

La caz, art. 90 alin. (9) din Codul educației, relevă că, studiile superioare de 

master se finalizează cu susținerea publică a tezei/proiectului de master și cu 

eliberarea diplomei de studii superioare de master.  

Totodată, potrivit punctelor 83-85 din Regulamentul cu privire la organizarea 

şi desfăşurarea studiilor superioare de master – ciclul II, aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr. 80 din 16 februarie 2022, tezele/proiectele de master se susţin public, în 

faţa comisiilor de evaluare stabilite prin ordin al rectorului instituţiei organizatoare 

de master. Comisiile de evaluare a tezelor de master sunt constituite din cel puţin 

cinci cadre ştiinţifico-didactice, dar pot include şi reprezentanţi ai angajatorilor. 

Comisia de evaluare a tezelor de master include un preşedinte, un 

vicepreşedinte, 3 membri şi secretarul acesteia.  

În calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a tezei/proiectului de master 

sunt desemnaţi specialişti în domeniul respectiv (profesori universitari, conferenţiari 

universitari, cercetători ştiinţifici, deţinători ai titlurilor onorifice, practicieni 

consacraţi şi recunoscuţi), care nu activează în cadrul instituţiei în cauză.  



Având în vedere experiența vastă acumulată în activitatea profesională și  

importanţa evaluării cunoștințelor studenților de magistrați de înaltă calificare, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună delegarea 

judecătorului Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău în calitate de președinte 

al Comisiei de evaluare a tezelor de master. 

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

CSM, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al 

majorității membrilor săi. 

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. 

Prin urmare, în rezultatul deliberării, cu 4 (patru) voturi pro şi 3 (împotrivă) ale 

membrilor cu drept de vot prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii acceptă demersul rectorului Academiei de Administrare Publică, 

referitor la delegarea judecătorului Mihail Diaconu în calitate de președinte al 

Comisiei de evaluare a tezelor de master, în perioada 09-10 iunie 2022. 

Astfel, în temeiul prevederilor art. 4 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, art. 15 alin. (12) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 

privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în 

organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, art. 191 alin. (3) și art. 

209 alin. (1) din Codul administrativ, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se acceptă demersul Academiei de Administrare Publică, referitor la 

delegarea judecătorului Mihail Diaconu în calitate de președinte al Comisiei de 

evaluare a tezelor de master. 

2. Se deleagă în calitate de președinte al Comisiei de evaluare a tezelor de 

master la ”Programul Anticorupție”, în cadrul Academiei de Administrare Publică, 

judecătorul Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău, în perioada 09-10 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 Academiei de 

Administrare Publică, instanței judecătorești vizate şi se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                             Dorel MUSTEAȚĂ  

 

 


