DECIZIE
mun. Chișinău

09 iunie 2017
Nr.84/638Dfî

Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pe lîngă Uniunea Națională a Executorilor
Judecătorești, în componența :
Președintelui: Vataman Dinu
Membrilor: Catan Tatiana
Furdui Ion
Macovețchi Carolina
Matvei Livia
Poalelungi Elena
Secretarului: Cecan Cristina
examinînd în ședință publică sesizarea nr.84 din 09.03.2017, depusă de Lazarev Alexei, prin care
se solicită atragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc xxxxx,
constată:
I.

Circumstanțele de fapt și de drept expuse în sesizare:

În fapt, potrivit celor menționate în sesizare, executorul judecătoresc xxxxx a intentat procedura
de executare în temeiul documentului executoriu nr.xp/a-10r/12 din 29.12.2015 emis de executorul
judecătoresc xxxxx (corectat prin încheierea privind corectarea erorilor nr. xp/a-10r/12 din
24.05.2016), privind încasarea de la Lazarev Alexei în beneficiul executorului judecătoresc xxxxx
cheltuielile de executare în sumă de 46714,35 lei. Potrivit autorului sesizării, executorul judecătoresc
xxxxx, în cadrul procedurii de executare nu a îndeplinit careva acțiuni întru executarea titlului
executoriu, fapt demonstrat de către debitorul Lazarev Alexei, care a transmis benevol titlul executoriu
la locul de muncă. Cererea în acest sens a fost depusă personal de către debitor la contabilitatea
entității în care activează.
Drept urmare, lunar din perioada 18.10.2006 s-a reținut ¼ din salariu întru achitarea pensiei de
întreținere.
Totodată, autorul sesizării solicită restituirea sumei de 23357,18 lei care a fost reținută prin
ordinul de plată nr.323 din 15.07.2016 și atragerea la răspundere disciplinară a executorului
judecătoresc, precum și consideră că executorul judecătoresc a ignorat prevederile art.60 din Codul de
executare, intentarea procedurii de executare, potrivit cărora, în termen de 3 zile după primirea
documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii
de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, şi
propune debitorului de a executa documentul executoriu în termen de 15 zile, fară să întreprindă
acţiuni de punere în executare silită a documentului executoriu.
II.

Argumentele invocate de executorul judecătoresc, solicitant şi alte persoane:

Executorul judecătoresc xxxxx în ședință nu s-a prezentat, deși a fost informat despre data și
ora ședinței. În ședință s-a prezentat reprezentantul autorului sesizării, dna xxx, prin care a informat
despre înaintarea cererii la 18 ianuarie 2017, de către dl. Lazarev Alexei, cu privire la retragerea
sesizării înregistrate la 12 august 2016, în privința executorului judecătoresc xxxxx, depuse spre
examinare la Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, precum și faptul că examinarea cauzei
urmează a fi încetată.

1.

III.

Motivarea, cu indicarea expresă a normelor legale pe care se întemeiază:

În conformitate cu art.23 alin.(11) din Legea nr.113 din 17.06.2010 privind executorii
judecătorești, retragerea sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului
judecătoresc poate constitui temei de încetare a procedurii disciplinare doar în cazul în care în procesul
examinări sesizării nu sînt constatate fapte care au dus la lezarea drepturilor altor persoane interesate
sau a altor interese ocrotite de lege.
Potrivit p.56 din Regulamentul privind activitatea colegiului disciplinar al executorilor
judecătorești în coroborare cu art.23 alin.(11) din Legea nr.113 cu privire la executorii judecătoreşti,
în cazul în care autorul sesizării își retrage sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară a
executorului judecătoresc, anterior pronunțării deciziei, procedura disciplinara va fi încetată, cu
excepția cazurilor în care în procesul examinări sesizării sînt constatate fapte care au dus la lezarea
drepturilor altor persoane interesate sau a altor interese ocrotite de lege, și atunci cînd Colegiul decide
că este imperativ necesar să continue examinarea pentru a nu admite lezarea drepturilor altor persoane
interesate sau a altor interese ocrotite de lege.
În contextul celor expuse, ținând cont de dispozițiile enunțate mai sus și faptul că nu s-a
constatat alte temeiuri care ar duce la lezarea drepturilor altor persoane, cererii de retragere a plângerii
depuse de dl Lazarev Alexei, și pertinența continuării examinării petiției privind atragerea la
răspundere disciplinară a executorului judecătoresc xxxxx, Colegiul

DECIDE :
1. Se încetează procedura disciplinară intentată în privinţa executorului judecătoresc xxxxx, în
temeiul art.23 alin.(11) din Legea nr.113 cu privire la executorii judecătoreşti, în legătură cu
retragerea sesizării de către Lazarev Alexei.
2. Prezenta decizie poate fi contestată, fără a fi necesară procedura prealabilă, în instanța de
judecată, în a cărei jurisdicție își are sediul Uniunea Națională a Executorului Judecătoresc, în
termen de 30 de zile de la comunicare în modul prevăzut la art.231 alin.(6) al Legii privind
executorii judecătorești.
Președinte

Dinu VATAMAN

Membrii Colegiului:

2.

