
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersurile Universității de Stat din Comrat, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare în calitate de președinți ai comisiilor pentru susținerea 

examenelor și a tezelor de master 

23 mai 2017                                                                                                     mun. Chişinău 

nr. 332/16 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersurile Universității de Stat din Comrat, 

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

comisiilor pentru susținerea examenelor și a tezelor de master, luînd act de informaţia 

membrului CSM, Teodor Cârnaț, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit demersurile rectorului 

Universităţii de Stat din Comrat, Zaharia Serghei, prin care se solicită delegarea unor 

judecători pentru participare în calitate de președinți ai comisiilor pentru susținerea 

examenelor și tezelor de master în cadrul Facultății de Drept a Universităţii de Stat din 

Comrat, după cum urmează: 

- Chiroșca Igor, judecător la Judecătoria Strășeni, pentru perioada 26-27 mai și 

02-03 iunie 2017; 

- Hrapacov Vasili, judecător la Judecătoria Comrat, pentru perioada 1-3 iunie, 8-

10 iunie și 15-17 iunie 2017; 

- Colev Grigori, vicepreședintele Curții de Apel Comrat, pentru perioada 16-19 

mai, 23-26 mai, 29-31 mai și 1-3 iunie 2017. 

În scopul executării prevederilor stabilite de art. 70 și art. 71 al Regulamentului cu 

privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 464 din 28 iulie 2015 și potrivit calendarului academic de susținere a 

examenelor de master, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmează să accepte 

demersurile sus-menționate ale rectorului Universităţii de Stat din Comrat, Zaharia Serghei, 

și să autorizeze delegarea persoanelor nominalizate pentru perioadele enunțate. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de prevederile art. 

4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersurile Universității de Stat din Comrat, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare în calitate de președinți ai comisiilor pentru susținerea 

examenelor și a tezelor de master. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de președinți ai 

comisiilor pentru susținerea examenelor și tezelor de master în cadrul Facultății de Drept a 

Universităţii de Stat din Comrat, după cum urmează: 

- Chiroșca Igor, judecător la Judecătoria Strășeni, pentru perioada 26-27 mai și 

02-03 iunie 2017; 

- Hrapacov Vasili, judecător la Judecătoria Comrat, pentru perioada 1-3 iunie, 8-

10 iunie și 15-17 iunie 2017; 

- Colev Grigori, vicepreședintele Curții de Apel Comrat, pentru perioada 16-19 

mai, 23-26 mai, 29-31 mai și 1-3 iunie 2017. 

3. Copia prezentei hotărîri se expediază, spre informare Universităţii de Stat din 

Comrat, judecătorilor vizați şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului  Superior al Magistraturii                                                            Victor Micu 


