
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Universității de Studii Politice și Economice Europene 

”Constantin Stere”, referitor la delegarea unor judecători în calitate de președinți ai 

Comisiei pentru susținerea examenului de licență și master 

 

02 iunie 2020                                                                                        mun. Chişinău 

nr. 142/11 

 

     Examinând chestiunea cu privire la demersul Universității de Studii Politice și 

Economice Europene ”Constantin Stere”, referitor la delegarea unor judecători în 

calitate de președinți ai Comisiei pentru susținerea examenului de licență și master, 

luând act de informația membrului CSM, Valentina Coptileț, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

     Consiliul Superior al Magistraturii a recepționat demersul Universității de 

Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, referitor la delegarea 

unor judecători în calitate de președinți ai Comisiei pentru susținerea examenului 

de licență și master.  

     Consiliul reține că, potrivit demersului Universității de Studii Politice și 

Economice Europene ”Constantin Stere”, se solicită delegarea judecătorilor Curții 

Supreme de Justiție, Filincova Svetlana și Pitic Маriаnа реntru participarea în 

calitate de președinți ai Comisiei de susținеrе а examenelor de liсеnță și masterat 

desfășurate la USPEE " Constantin Stere" la data de 08 iunie – 25 iunie 2020. 

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

iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM deleagă 

judecătorii pentru participare la seminare, conferințe, cursuri de instruire şi 

deplasări în interes de serviciu.  

     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.  

     Luând în considerație importanţa evaluării cunoștințelor studenților de către 

magistrații Înaltei Curți, pentru o apreciere justă și profesionistă în baza experienței 

acumulate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii acceptă demersul 

Universității de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, 

referitor la delegarea unor judecători în calitate de președinți ai Comisiei pentru 

susținerea examenului de licență și master. 



     Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul exprimării a 14 

(paisprezece) voturi pro a membrilor CSM cu drept de vot prezenți la ședință va 

autoriza delegarea doamnei Svetlana Filincova și a 12 (doisprezece) voturi pro și 2 

(două) contra va autoriza delegarea doamnei Mariana Pitic, în conformitate cu 

prevederile art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se acceptă demersul Universității de Studii Politice și Economice Europene 

”Constantin Stere”, referitor la delegarea unor judecători în calitate de președinți ai 

Comisiei pentru susținerea examenului de licență și master. 

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

licență și master, judecătorii CSJ Svetlana Filincova și Mariana Pitic. 

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

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

Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, Curții Supreme de 

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

(www.csm.md).  

 

 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                         Anatol Pahopol 


