
 

 

H OT Ă R Â R E 

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

delegarea judecătorului Mihail Diaconu în calitate de președinte al Comisiei pentru 

susținerea examenului de licență 

 
 

27 mai 2022                                                                                                   mun. Chișinău 

nr. 134/10                                                                                              
 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Universității de Studii Europene din 

Moldova, referitor la delegarea judecătorului Mihail Diaconu în calitate de președinte 

al Comisiei pentru susținerea examenului de licență, luând act de informația membrului 

CSM, Petru Moraru, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

 La 24 mai 2022 prorectorul Universității de Studii Europene din Moldova, Artur 

Airapetean, a depus la Consiliului Superior al Magistraturii un demers prin care a 

solicitat delegarea judecătorului Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău, în 

calitate de președinte al Comisiei pentru susținerea examenului de licență. 

 În argumentarea demersului a fost menționat că, în perioada 01 iunie -17 iunie 

2022 vor avea loc examenele de licență în cadrul Universității de Studii Europene din 

Moldova, precizând că judecătorul Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău, 

conform Ordinului prorectorului USEM nr. 26p din 25 mai 2022  a fost desemnat în 

calitate de președinte al Comisiei pentru susținerea examenului de licență. 

 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, examinând demersul prorectorului 

Universității de Studii Europene din Moldova, Artur Airapetean, prin prisma 

competențelor legale, consideră oportună admiterea demersului sus-menționat. 

 În motivarea concluziei enunțate se rețin următoarele argumente. 

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c²) din Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din 19 iulie 1996 (cu modificările și 

completările ulterioare), Consiliul Superior al Magistraturii deleagă judecătorii pentru 

participare la seminare, conferințe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de serviciu. 

 Totodată, Consiliul remarcă dispozițiile Codului educației al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, ce stipulează că învățământul superior este structurat 

pe trei cicluri: ciclul I – studii superioare de licență; ciclul II – studii superioare de 

master și ciclul III – studii superioare de doctorat.  

 La caz, prevederile relevante ale Codului educației sunt reflectate în art. 89 

alin. (6), conform căruia studiile superioare de licenţă se finalizează cu susţinerea 



examenului şi/sau tezei/proiectului de licenţă, cu eliberarea diplomei de studii 

superioare de licență. 

 În același timp, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, potrivit 

prevederilor Regulamentului-cadrul privind organizarea examenului de finalizare a 

studiilor superioare de licență, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.1047 din 

29 octombrie din 2015, pentru desfășurarea examenului de licenţă se constituie comisii 

pentru examenul de licenţă (în continuare Comisii de licenţă) pe domenii de formare 

profesională/specialităţi. 

 Comisia de licenţă se constituie din preşedinte, vicepreşedinte, 2 membri ai 

comisiei (examinatori) şi secretar. În componența Comisiei de licenţă pot fi incluse 

persoane cu titlu ştiinţific şi titlu ştiinţifico-didactic de la departamentele/catedrele de 

specialitate din cadrul instituţiei organizatoare /din alte instituţii de învăţămînt superior 

sau cercetători ştiinţifici din instituţii de cercetare-dezvoltare. Se permite includerea în 

componenţa Comisiei de licenţă a unui specialist practician de înaltă calificare, cu 

experienţă bogată şi autoritate profesională. În calitate de preşedinte al comisiei de 

licenţă pot fi desemnaţi specialişti în domeniul respectiv (profesori universitari, 

conferenţiari universitari, cercetători ştiinţifici, deţinători ai titlurilor onorifice, 

specialişti practicieni de înaltă calificare), care nu activează în cadrul instituţiei vizate. 

 În acest sens, având în vedere importanța evaluării cunoștințelor studenților de 

magistrații cu experiență vastă în activitatea desfășurată, pentru o apreciere 

corectă și profesionistă în baza experienței acumulate pe parcursul anilor la înfăptuirea 

actului de justiție, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună 

delegarea judecătorului Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău, în calitate de 

președinte al Comisiei pentru susținerea examenului de licență. 

 Conform art. 24 alin. (1) din Legea 947-XIII din 19 iulie 1996, Consiliul 

Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor 

săi, iar, potrivit art. 15 alin. (12) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele 

măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de 

autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, pentru perioada de timp de până 

la data întrunirii legale a noii componențe a Consiliului Superior al Magistraturii, 

pentru a nu admite disfuncționalități în exercitarea de Consiliu a atribuțiilor, 

hotărârile vor fi adoptate în conformitate cu dispozițiile Codului administrativ ce 

reglementează emiterea actelor administrative. 

 În rezultatul procedurii de votare a membrilor CSM cu drept de vot prezenți la 

ședință, cu 4 (patru) voturi pro și 3 (trei) împotrivă, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii acceptă demersul prorectorului Universității de Studii Europene din 

Moldova, Artur Airapetean, și va delega pentru participare la desfășurarea examenelor 

de licență, judecătorul Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău, în calitate de 



președinte al Comisiei pentru susținerea examenului de licență, ce va avea loc în 

perioada 01 iunie -17 iunie 2022. 

 Astfel, în temeiul art. 4, art. 17, art. 24 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, 

art. 15 alin. (12) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente 

selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale 

judecătorilor și procurorilor, art. 191 alin. (3) și 209 alin. (1) din Codul Administrativ 

al Republicii Moldova Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se acceptă demersul Universității de Studii Europene din Moldova, referitor la 

delegarea judecătorului Mihail Diaconu în calitate de președinte al Comisiei pentru 

susținerea examenului de licență. 

2. Se deleagă în calitate de președinte al Comisiei pentru susținerea examenului 

de licență în cadrul Universității de Studii Europene din Moldova, judecătorul Mihail 

Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău, în perioada 01 – 17 iunie 2022. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază pentru informare Universității de 

Studii Europene din Moldova, instanței judecătorești vizate și se publică pe pagina web 

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

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                          Dorel MUSTEAŢĂ  


