
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Universității de Stat, referitor la delegarea  unui judecător 

pentru participare  în calitate de președinte  al Comisiei  pentru susținerea  examenului 

de licență 
 

30 mai 2017                                                          mun. Chişinău                                                                                                

nr. 373/17           
 

    Examinînd chestiunea cu privire la demersul Universității de Stat, referitor la 

delegarea  unui judecător pentru participare  în calitate de președinte  al Comisiei  

pentru susținerea  examenului de licență, luînd act de informaţia 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, rectorul Universităţii de Stat din Moldova, în care se menționează că, prin 

Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 263 din 28 aprilie 2017, preşedintele CSM Victor 

Micu, a fost numit în calitate de preşedinte al Comisiei pentru examenul de licenţă, la 

specialitatea “Drept”, care se va desfăşura în perioada 05 – 30 iunie 2017, în incinta 

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

În contextul celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră necesar de a admite demersul Universităţii de Stat din Moldova şi va 

autoriza delegarea preşedintelui CSM, Victor Micu, pentru participare în calitate de 

preşedinte al Comisiei pentru examenul de licenţă, care se va desfăşura în perioada 

05-30 iunie 2017.  

Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în baza 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 demersul Universităţii de Stat din Moldova, referitor la delegarea 

preşedintelui CSM, Victor Micu, pentru participare în calitate de preşedinte al 

Comisiei pentru examenul de licenţă.  

2. Se autorizează delegarea preşedintelui CSM, Victor Micu, pentru participare 

în calitate de preşedinte al Comisiei pentru examenul de licenţă, care se va desfăşura 

în perioada 05-30 iunie 2017, în incinta Universității de Stat din Moldova. 

3. Copia prezentei hotărîri se remite pentru informare Universităţii de Stat din 

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

(www.csm.md). 

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului           

Superior al Magistraturii                                                                     Victor MICU 
 

http://www.csm.md/

