
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Universității de Studii Europene din Moldova, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare în calitate de președinți ai comisiei pentru 

susținerea examenului de licență 

 

23 mai 2016                                                                                                  mun. Chişinău 

nr. 333/16 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Universității de Studii Europene din 

Moldova, referitor la delegarea unor judecători pentru participare în calitate de 

președinți ai comisiei pentru susținerea examenului de licență, luînd act de informaţia 

membrului CSM, Gheorghe Avornic, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul prorectorului 

Universităţii de Studii Europene din Moldova, Artur Airapetean, prin care se solicită 

delegarea unor judecători pentru participare în calitate de preşedinți ai comisiei pentru 

examenul de licență, care va avea loc în perioada 29 mai-16 iunie 2017, în incinta 

Universității de Studii Europene din Moldova. 

În demersul înaintat se precizează, că în conformitate cu ordinul ministrului 

educației nr. 365 din 12 mai 2017, cu privire la organizarea examenelor de licență în 

cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova, au fost confirmați în calitate de 

președinți ai comisiei pentru examenul de licență următorii judecători: 

- Mihai Poalelungi, președinte, Curtea Supremă de Justiție; 

- Nadejda Toma, judecător, Curtea Supremă de Justiție; 

- Iurie Bejenaru, judecător, Curtea Supremă de Justiție; 

- Ion Pleșca, președinte, Curtea de Apel Chișinău; 

- Nelea Budăi, vicepreședinte, Curtea de Apel Chișinău. 

Ținînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, urmează 

să accepte demersul prorectorului Universităţii de Studii Europene din Moldova, Artur 

Airapetean, și să autorizeze delegarea persoanelor nominalizate pentru perioada 29 mai-

16 iunie 2017. 

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 admite demersul Universității de Studii Europene din Moldova, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare în calitate de președinți ai comisiei pentru 

susținerea examenului de licență. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de 

preşedinți ai comisiilor pentru susținerea examenului de licență, care va avea loc în 

perioada 29 mai – 16 iunie 2017, în incinta Universității de Studii Europene din 

Moldova, după cum urmează: 

- Mihai Poalelungi, președinte, Curtea Supremă de Justiție; 

- Nadejda Toma, judecător, Curtea Supremă de Justiție; 

- Iurie Bejenaru, judecător, Curtea Supremă de Justiție; 

- Ion Pleșca, președinte, Curtea de Apel Chișinău; 

- Nelea Budăi, vicepreședinte, Curtea de Apel Chișinău. 



3. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

4. Copia prezentei hotărîri se expediază, pentru informare Universității de Studii 

Europene din Moldova, judecătorilor vizați şi se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului  Superior al Magistraturii                                                       Victor Micu    


