
 
 

HOTĂRÎRE 

cu privire la demersul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

referitor la delegarea vicepreședintelui Judecătoriei Comrat Igor Botezatu în 

calitate de membru al Comisiei pentru susținerea tezelor de master 

 

15 ianuarie 2019                                                                                mun. Chişinău 

nr. 18/1 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Universității de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul, referitor la delegarea vicepreședintelui Judecătoriei 

Comrat Igor Botezatu în calitate de membru al Comisiei pentru susținerea tezelor 

de master, luînd act de informaţia membrului CSM, Serghei Țurcan, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul rectorului 

Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Andrei Popa, prin 

care se solicită delegarea domnului Igor Botezatu, vicepreședintele Judecătoriei 

Comrat, pentru participare în calitate de membru al Comisiei pentru susținerea 

tezelor de master, ce se va desfășura în perioada 24 – 27 ianuarie 2019.  

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. 

Conform art. 90 alin. (9) din Codul educației, studiile superioare de master 

se finalizează cu susţinerea publică a tezei/proiectului de master şi cu eliberarea 

diplomei de studii superioare de master. 

Potrivit art. 70 din Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii 

superioare de master, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 28 iulie 2015, 

tezele/proiectele de master se susţin public, în faţa comisiilor de evaluare stabilite 

prin ordinul rectorului instituţiei organizatoare de master. 

Se reține că, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 947 din 19 

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

Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, cu 

excepţia cazului prevăzut la art.19 alin.(4). 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale enunțate și ținând cont de 

rezultatul exprimării voturilor membrilor prezenți la ședință, cu 9 voturi pro, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului 

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

Popa, și va autoriza delegarea domnului Igor Botezatu, vicepreședintele 

Judecătoriei Comrat, pentru participare în calitate de membru al Comisiei pentru 

susținerea tezelor de master, în perioada 24 – 27 ianuarie 2019. 



 
 

În temeiul celor expuse, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, 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 Ş T E: 

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

Hașdeu” din Cahul, Andrei Popa, referitor la delegarea vicepreședintelui 

Judecătoriei Comrat Igor Botezatu în calitate de membru al Comisiei pentru 

susținerea tezelor de master. 

2.  Se deleagă domnul Igor Botezatu, vicepreședintele Judecătoriei Comrat, 

pentru participare în calitate de membru al Comisiei pentru susținerea tezelor de 

master la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în perioada 

24 – 27 ianuarie 2019. 

3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de 

orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării. 

3. Copia prezentei Hotărîri se expediază Universităţii de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hașdeu” din Comrat, Judecătoriei Comrat și se publică pe pagina web a 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 
 


