
 
 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Universității de Studii Europene din Moldova,  

referitor la delegarea unor judecători în calitate de președinți ai Comisiei  

pentru examenul de licență 

 

22 mai 2017                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 273/13 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Universității de Studii Europene 

din Moldova, referitor la delegarea unor judecători în calitate de președinți ai 

Comisiei pentru examenul de licență, luînd act de informaţia membrului CSM 

Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul prorectorului 

Universității de Studii Europene din Moldova, Artur Airapetean, referitor la 

delegarea unor judecători în calitate de președinți în Comisia pentru examenul de 

licență, ce se va organiza în perioada 28 mai – 15 iunie 2018, la sediul USEM (str. 

Iablocikin 2/1, mun. Chișinău). 

Conform demersului, prin Ordinul rectorului USEM nr. 25p din 07 mai 2017, 

judecătorii Victor Micu, Petru Moraru, Ion Pleșca și Nelea Budăi au fost desemnați 

în calitate de președinți ai Comisiei pentru examenul de licență. 

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. 89 alin. (6) din Codul educației, studiile superioare de licenţă se 

finalizează cu susţinerea examenului şi/sau tezei/proiectului de licenţă şi cu 

eliberarea diplomei de studii superioare de licenţă. 

Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului consideră oportună acceptarea 

demersului prorectorului Universității de Studii Europene din Moldova și va 

delega magistrații nominalizați pentru participare, în perioada 28 mai – 15 iunie 

2018, în calitate de președinți ai Comisiei pentru examenul de licență. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul prevederilor 

art. 4, 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 Universității de Studii Europene din Moldova, 

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

examenul de licență. 

2. Se deleagă în perioada 28 mai – 15 iunie 2018 în calitate de președinți ai 

Comisiei pentru examenul de licență, ce va avea loc la sediul USEM (str. 

Iablocikin 2/1, mun. Chișinău) următorii judecători: 

Victor Micu – judecător la Curtea Supremă de Justiție, Președinte al 

Consiliului Superior al Magistraturii; 



 
 

Petru Moraru – judecător la Curtea Supremă de Justiție, membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii;  

Ion Pleșca – Președinte al Curții de Apel Chișinău; 

Nelea Budăi – vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău.  

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

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

4. Copia prezentei Hotărîri se expediază Universității de Studii Europene din 

Moldova, judecătorilor vizați și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                             Victor MICU 


