
 

H O T Ă R Â R E     

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

membrului CSM, Dorel Musteață, pentru participare în calitate de președinte al 

Comisiei pentru susținerea examenului de licență la specialitatea ”Drept” 

 21 mai 2019                                                                                       mun. Chişinău 

 nr. 196/10  

 

Examinând demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la 

delegarea membrului CSM, Dorel Musteață, pentru participare în calitate de 

președinte al Comisiei pentru susținerea examenului de licență la specialitatea 

”Drept”, luând act de informația președintelui CSM, Victor Micu, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul domnului 

Gheorghe Ciocanu, rector al Universității de Stat din Moldova, în care se 

menționează că, prin Ordinul nr. 50 din 24 aprilie 2019, membrul CSM, Dorel 

Musteață, a fost desemnat președinte al Comisiei pentru examenul de licență la 

specialitatea “Drept”, ce se va desfășura în perioada 04 – 30 iunie 2019, în incinta 

Universității de Stat din Moldova (mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60 ).  

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

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

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

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

doctorat.  

Conform art. 89 alin. (6) din Codul educației, studiile superioare de licență 

se finalizează cu susținerea examenului şi/sau tezei/proiectului de licență şi cu 

eliberarea diplomei de studii superioare de licență. 

Astfel, potrivit demersului se solicită delegarea membrului Consiliului 

Superior al Magistraturii Dorel Musteață pentru participare în calitate de președinte 

al Comisiei pentru susținerea examenului de licență la specialitatea ”Drept”. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4).  

În contextul celor expuse,  ținând cont de vasta experiență de muncă, înalta 

pregătire profesională în domeniul juridic, exigența profundă manifestată la 

înfăptuirea justiției a membrului CSM Dorel Musteață, cu 8 (opt) voturi ”pro” ale 

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

Magistraturii consideră necesar de a admite demersul Universității de Stat din 



Moldova şi va autoriza delegarea membrului nominalizat, în calitate de președinte 

al Comisiei pentru examenul de licență la Universitatea de Stat din Moldova. 

Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în baza art. 4, 17 şi 

24, 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

delegarea membrului CSM, Dorel Musteață, în calitate de președinte al Comisiei 

pentru examenul de licență.  

2. Se autorizează delegarea membrului CSM, Dorel Musteață, pentru 

participare în calitate de președinte al Comisiei pentru examenul de licență, la 

specialitatea ”Drept” ce se va desfășura în perioada 04-30 iunie 2019 în incinta 

Universității de Stat din Moldova.  

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

zile din data comunicării.  

4. Copia prezentei hotărâri se remite pentru informare Universității de Stat 

din Moldova şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

  

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 

http://www.csm.md/

