
DECIZIE 

privind examinarea contestației 

 

Nr. 64/ 783/ 971/ 1033 Dcfr 

din  14 mai 2021                                                                                                        mun. Chișinău 

 

Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești 

pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  

În componența:  

Președinte:                Slusarenco Svetlana 

Membrii:                   Catan Tatiana 

                                          Botnari Veaceslav 

                                          Furdui Ion 

                                          Rusu Lilia 

                                          Vînaga Corneliu  

 

Secretarul Colegiului:      Dolgopolov-Ciumac Ina 

 

 

Examinând în lipsa părților, raportul Completului de admisibilitate nr.1 privind contestația 

depusă de Smochin Marcel, împotriva Deciziei nr. 64/783 Di din 25.01.2021 prin care s-a 

declarat inadmisibilă sesizarea nr.64 din 20.07.2020 depusă împotriva executorului judecătoresc 

XXXX XXXXX 

Constată: 

A. Procedura 

 

1. Urmare a examinării raportului nr.64/760Ri din 22.01.2021 referitor la sesizarea nr.64 

din 20.07.2020 depusă de Smochin Marcel cu privire la acțiunile executorului judecătoresc 

XXXX XXXXX, completului de admisibilitate nr.2 al Colegiul Disciplinar al Executorilor 

Judecătorești, prin Decizia nr. 64/783Di din 25.01.2021 a declarat inadmisibilă sesizarea.  

2. Decizia de inadmisibilitate este întemeiată pe prevederile pct.43 lit.b) și 46 din 

Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, aprobat prin 

Ordinul ministrului justiției nr.96 din 20.02.2017 (în continuare Regulament) și a fost publicată 

pe pagina web a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești la 28.01.2021. 

3. Nefiind de acord cu Decizia de inadmisibilitate, Smochin Marcel a depus la 

18.02.2021 contestație, intitulată ”cerere prealabilă” împotriva Decizia nr.64/783Di din 

25.01.2021. 

4. În motivarea contestației se solicită anularea Deciziei Colegiului Disciplinar 

nr.64/783Di din 25.01.2021 și reexaminare sesizării. 

 

B. Aprecierea Colegiului 

 

5. În temeiul pct.47 din Regulament, contestația a fost examinată de către completul de 

admisibilitate nr.1 în cadrul ședinței din 16.04.2021 fiind întocmit raportul nr.64/783/971 Rcr din 

16.04.2021. 

6. Examinând contestația și raportul nr.64/783/971 Rcr din 16.04.2021 a Completului de 

admisibilitate nr.1 asupra contestației, Colegiul ajunge la concluzia de a respinge contestația ca 

tardivă din următoarele considerente. 



 

7. Conform pct.47 din Regulament, Deciziile privind declararea inadmisibilității pot fi 

contestate, prin depunerea unei cereri, în termen de 7 zile lucrătoare de la data publicării pe 

pagina web a Ministerului Justiției și a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. 

8. Colegiul constată că Decizia contestată a fost publicată la 28.01.2021, iar contestația a 

fost depusă la 18.02.2021. 

9. Astfel, colegiul constată nerespectarea termenului de depunere a contestației prevăzut 

de pct.47 Regulament. 

10. În lumina prevederilor celor enunțate și a pct.47 din Regulamentul de activitate al 

Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 

nr.96 din 20.02.2017 Colegiul 

Decide: 

 

1. Se respinge contestația depusă de către dnul Smochin Marcel, împotriva Deciziei 

nr.64/783 Di din 25.01.2021 prin care s-a declarat inadmisibilă sesizarea nr.64 din 

20.07.2020 depusă împotriva executorului judecătoresc XXXX XXXXX 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data pronunțării și nu poate fi contestată. 

 

 

Semnatura membrilor Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești 

 

 

 


