
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul MAI, referitor la delegarea judecătorului Mihail Diaconu în 

calitate de președinte al Comisiei de stat pentru susținerea tezelor de master  

 

 

04 decembrie 2018                                                                                  mun. Chişinău  

nr. 572/26 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul MAI, referitor la delegarea 

judecătorului Mihail Diaconu în calitate de președinte al Comisiei de stat pentru 

susținerea tezelor de master, luând act de informaţia membrului CSM, Ion Postu, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin care solicită delegarea dlui Mihail 

Diaconu, doctor în drept, conferențiar universitar, judecător la Curtea de Apel Chișinău, 

în calitate de președinte al Comisiei de stat pentru susținerea tezelor de master ce va 

avea loc în perioada 05-07 decembrie 2018 în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a 

MAI, Facultatea de Drept, specializarea „Drept economic”. 

În acest sens, avînd în vedere asigurarea bunei activități a Comisiei de stat pentru 

susținerea tezelor de master de către studenții Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, consideră oportună acceptarea demersului 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, referitor la delegarea 

judecătorului Mihail Diaconu în calitate de președinte al Comisiei de stat pentru 

susținerea tezelor de master. 
Conform art. 24 alin. (1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

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

al majorității membrilor săi. 

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, 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 Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 

referitor la delegarea judecătorului Mihail Diaconu în calitate de președinte al 

Comisiei de stat pentru susținerea tezelor de master. 



 2. Se deleagă domnul Mihail Diaconu, judecător la Curtea de Apel Chișinău, în 

calitate de președinte al Comisiei de stat pentru susținerea tezelor de master, ce se va 

desfăşura în perioada 05-07 decembrie 2018 în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a 

MAI, Facultatea de Drept, specializarea “Drept economic”. 
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

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

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare Ministerului 

Afacerilor Interne al Republicii Moldova, judecătorului vizat și se publică pe pagina 

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

 
Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                        Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

