
 
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersurile domnului Iurie Sedlețchi, rectorul Universității 

 de Studii Europene din Moldova, referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare în calitate de președinți ai Comisiilor pentru examenul de susținere  

a tezelor de master  

 

31 ianuarie 2017                                                                                   mun. Chişinău  

nr. 89/4 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersurile domnului Iurie Sedlețchi, 

rectorul Universității de Studii Europene din Moldova, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare în calitate de președinți ai Comisiilor pentru examenul 

de susținere a tezelor de master, audiind informaţia membrului CSM Gheorghe 

Avornic, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit demersurile rectorului 

Universității de Studii Europene din Moldova (USEM), Iurie Sedlețchi, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare în calitate de președinți ai Comisiilor 

pentru examenul de susținere a tezelor de master, care va avea loc în perioada 06 – 

10 februarie 2017, la sediul USEM (str. Iablocikin 2/1, mun. Chișinău). 

În susținerea demersurilor, domnul Iurie Sedlețchi invocă faptul că, prin 

Ordinul rectorului USEM nr. 3 din 05 ianuarie 2017, domnul Ion Pleșca, judecător 

al Curții de Apel Chișinău, a fost desemnat în calitate de președinte al Comisiei 

pentru examenul de susținere a tezelor de master, la specializarea Drept penal, 

orientarea studiilor – de cercetare, iar doamna Nelea Budăi, judecător al Curții de 

Apel Chișinău, prin același ordin al rectorului USEM, a fost desemnată în calitate 

de președinte al Comisiei pentru examenul de susținere a tezelor de master, la 

specializările Drept economic, Drept constituțional și administrativ, Drept 

internațional, orientarea studiilor – de cercetare. 

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. 

Ciclul II de studii superioare include programe de aprofundare, care asigură 

dezvoltarea competenţelor într-o specialitate din domeniul studiat la ciclul 

I; programe interdisciplinare sau pluridisciplinare, care asigură dezvoltarea unor 

competenţe transversale specifice în două sau mai multe domenii de formare 

profesională; programe complementare, care suplimentează competenţele obţinute 

în cadrul studiilor superioare de licenţă, în vederea extinderii ariei de inserţie 

profesională în cîmpul muncii. 

În acest sens, studiile de master în domeniul dreptului asigură aprofundarea 

cunoștințelor și dezvoltarea competențelor într-o anumită specialitate juridică sau 

în mai multe domenii și se finalizează cu susţinerea publică a tezei de master.  

Totodată, potrivit pct. 70 – 71 din Regulamentul cu privire la organizarea 

ciclului II – studii superioare de master, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 464  



 
 

din  28 iulie 2015, tezele de master se susţin public, în faţa comisiilor de evaluare, 

stabilite prin ordinul rectorului instituţiei organizatoare de master, care sunt 

constituite din cel puţin cinci membri, inclusiv reprezentanţi ai angajatorilor, iar în 

calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a tezei de master pot fi desemnaţi 

specialişti în domeniul respectiv (profesori universitari, conferenţiari universitari, 

cercetători ştiinţifici, deţinători ai titlurilor onorifice), care nu activează în cadrul 

instituţiei în cauză.  

Prin urmare, ținînd cont de circumstanțele constatate, precum și de faptul că 

învăţămîntul superior este un factor-cheie pentru dezvoltarea culturală și 

economică a societăţii, deoarece doar prin acumularea și aplicarea cunoștințelor 

sunt promovate drepturile omului, dezvoltarea durabilă, democraţia, pacea şi 

justiţia, Plenul Consiliului consideră oportun a accepta demersurile rectorului 

Universității de Studii Europene din Moldova și va delega președintele Curții de 

Apel Chișinău, Ion Pleșca și vicepreședintele Curții de Apel Chișinău, Nelea 

Budăi, pentru participare, în perioada 06 – 10 februarie 2017, în calitate de 

președinți ai Comisiilor pentru examenul de susținere a tezelor de master. 

Reieșind din cele expuse, 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 demersurile domnului Iurie Sedlețchi, rectorul Universității de 

Studii Europene din Moldova, referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare în calitate de președinți ai Comisiilor pentru examenul de susținere a 

tezelor de master. 

2. Se autorizează delegarea, în perioada 06 – 10 februarie 2017, a 

președintelui Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, pentru participare în calitate de 

președinte al Comisiei pentru examenul de susținere a tezelor de master, la 

specializarea Drept penal, orientarea studiilor – de cercetare și a vicepreședintelui 

Curții de Apel Chișinău, Nelea Budăi, pentru participare în calitate de președinte al 

Comisiei pentru examenul de susținere a tezelor de master, la specializările Drept 

economic, Drept constituțional și administrativ, Drept internațional, orientarea 

studiilor – de cercetare, care va avea loc la sediul USEM (str. Iablocikin 2/1, mun. 

Chișinău). 

3. Copia prezentei hotărîri se expediază Universității de Studii Europene din 

Moldova, Curții de Apel Chișinău și se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                             Victor MICU 


