
Nr. 14l323Dfa

DECIZIE

privind examinarea sesizdrii nr.l4 din 09.03.2017 depusd de Ministerul Justiliei, inbaza
adresdrii Centrului Nalional pentru Proteclia Datelor cu Caracter Personal

07 aprilie 2017 mun. Chisindu

Colegiul disciplinar al executorilor judecdtoreEti

Judecdtoreqti

in componenla:

Pre;edintelui: Dinu Vataman

Membrilor Colegiului disciplinar:
Olesea Plotnic
Ion Furdui

Igor Doroftei
Elena Poalelungi

Vera Rotaru

Olsa Groza

pe linga Uniunea Nafionald a Executorilor

Secretarului: Cristina Cecan

examindnd in qedinfd publicd sesizarea Ministerului Justiliei, depusd in temeiul adresdrii Centrului
Nalional pentru Protecfia Datelor cu Caracter Personal, nr.02-061370 din 24.03.2016, prin care a

fost solicitatd. atragerea la rdspundere disciplinard a executorului judecdtoresc XXXXX, licenla
nr.XXX, Colegiul

constatb:

Circumstan{ele de fapt qi de drept expuse in sesizare:
in adresa Ministerului Justiliei a parvenit demersul Centrului Nalional pentru Protecfia

Datelor cu Caracter Personal in care s-a invocat faptul cd executorul judecdtoresc XXXXX, licenla
nr.XXX, avAnd calitatea de utilizator al Registrului bunurilor imobile gestionat de Intreprinderea de
Stat "Cadastru", a accesat datele cu caracter personal ale cet. XXXXX, in absenla unui scop qi

temei legal care ar justifica exercitarea atribuliilor executorului judecdtoresc prevdzute de art.22 din
Codul de executare.

Executorul judecdtoresc XXXXX, licenla nr.XXX, nu a prezentat in termen informafia
solicitatd de Centru prin interpelarea nr.02-71447 din 31.03.2015, privind prezentarea scopului gi

temeiului legal al prelucrdrii datelor cu caracter personal din Registrul bunurilor imobile in privinla
dlui XXXXX.

Prin Hotdrdrea din 18.12.2015 a Judecatoriei Centr'u, mun. Chiginau men{inutd prin decizia
Cu(ii de Apel din 17.03.2016, executorul judecdtoresc XXXXX, licenla nr.XXX, a fost recunoscut
vinovat in comiterea contravenliilor prevdzute de art.74' alin.(4) qi art.74' alin.(l) Cod
contravenfional , insd procesul contravenlional a fost incetat din motivul expiririi termenului de

prescripfie a rdspunderii contravenlionale.
In drept, Centrul Nalional pentru Proteclia Datelor cu Caracter Personal considerd cd de

cdtre executorul judecdtoresc XXXXX, licenla nr.XXX, nu au fost respectate drepturile qi

obligaliile executorului judecdtoresc prevdzute de art.22 din Codul de executare, solicitAnd tragerea
la rdspunderea disciplinard, cu aplicarea sancliunii corespunzdtoare.



Demersul inaintat de Centru se intemeiazd Ei pe faptul cd executorul judecdtoresc
XXXXX, licenfa nr.XXX, nu este la prima abatere de ordin contraventional, la moment mai
exist6nd incd,2 Hotdrdri definitive gi irevocabile, prin care s-a constatat cd executorul judecdtoresc a
abuzat de competenlele sale atribuite prin lege, incdlc6nd prevederile Legii privind proteclia datelor
cu caracter personal, in acest sens, fiind admise ingerinle in viala privatd a subieclilor de date cu
caracter personal vizali. De menlionat, cd din 3 procese contravenlionale pornite pe faptul comiterii
de cdtre executorul judecdtoresc a 6 fapte contravenfionale, sanctiunea contravenlionali sub formi
de amendd a fost aplicatd doar pe un singur cazin cuantum de 1000 lei, in restul cazurilor fiind
incetate pe motivul expirdrii termenului de prescripfie, in acest sens, executorul judecdtoresc
XXXXX, licenla nr.XXX, care s-a fbcut vinovat de admiterea ingerinlei in viala privatd, a
subieclilor de date a rdmas nepedepsit.

Argumentele invocate de executorul judecdtoresc, solicitant ;i alte persoane:

in cadrul gedinlei Colegiului disciplinar executorul judecdtore sc (fiind legal in;tiinlat despre
data Si ora deffiEurdrii Sedinlei nu s-a prezentat) qi nu a comunicat Colegiului disciplinar motivele
neprezentdrii. In timpul examindrii sesizdrii privind tragerca la rdspundere disciplinard a
executorului judecdtoresc, prezenla la qedin!6 a executorului judecdtoresc vizat ete obligatorie.

Dacd executorul judecdtoresc lipsegte nejustificat, Colegiul disciplinar poate examina
sesizarea in lipsa acestuia.

Conform, pct.53 din Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar, executorul
judecdtoresc poate solicita examinarea sesizdrii in lipsa sa, dacd a comunicat actele solicitate de
Colegiu gi opinia sa referitor la sesizare.

La etapa examindrii in fond a sesizdrii, executorul judecdtoresc a prezentat notele informative,
prin intermediul pogtei electronice. La data de 17 .03.2017 de cdtre executorul judec6toresc
XXXXX, licenfa nr.XXX, a fost prezentatd, expunerea de pozilie vis-a-vis de sesizareanr.0414896
din 08.04.2016 supusd examinarii de catre completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar al
executorilor judecdtoreqti. in opinia s-a executorul judecdtoresc considerd cd sesizarea in cauzd din
partea Centrului Nalional pentru Proteclia Datelor cu Caracter Personal nu are nimic cu abaterile
disciplinare stabilite conform art.21 al Legii privind executorii judecdtoreqti, ba mai mult ca atdt
considerd cd este un abuz deoarece legea speciald prevede drepturile, competenla, procedura de
examinare cdt qi subieclii de drept.

Este in drept de a prelucra date cu caracler personal in virtutea legii, care este vina
executorului judecdtoresc cd la aplicarea numelui unui debitor se acceseazd" mai multe persoane.
Instan!6 de judecatd nu a dovedit intenfia, nu s-a scos careva informalii, nu a fost eliberatd altor
persoane, nu s-a adus care-va prejudicii. Poate e timpul sd facem justilie cu ochii inchiqi, de ce qi de
ce ne ascundem, precum gi Uniunea Nalionald a Executorilor Judecdtoreqti a fost informatd despre
inregistrarea de operator doar in anul 2014 pe c6nd accesarea a fost in anul2013, intelege cd colegii
se susfin.

Suplimentar, potrivit notei informative din 07,04.2017 executorul judecdtoresc notificd, cd nu
poate fi aplicata o sancliune disciplinard deoarece datele din Registrul bunurilor imobile sunt
publice, potrivit art.503 din Codul civil, dispune "accesul liber la informafie" gi anume: (1) orice
persoand, frr6" a fi linutd s6 justifice vre-un interes, poate cerceta, lua cunoqtinfd de Registrul
bunurilor imobile, precum Ei de documentele adilionale, in condiliile legii.

In qedinlele de judecatd nu a fost dovedita intenfia, scopul qi nu a fost scoase careva
informafii, ultimele fiind vizualizate, probabilitatea cea mai mare din greqeald fiind debitori,
creditori sau alte parli in procedura de executare cu nume similar.

A intervenit de mai multe ori la Uniunea Nalionald a Executorilor JudecatoreEti cdt qi la iS
"Cadastru" de a introduce in programd o coloand pentru a fi posibilS identificarea procedurii de
executare ca la ACCES Web, dar frrd rezultate, legea pun6nd impedimente atdt sistemului de
executare cdt gi altor institulii de drept, deoarece o mare parte din institulii nu dau informafii, prin
urrnare considerl cd in viitor vom avea o justilie oarb6, qi i;i pune intrebarea unde a rdmas
transparenla, de ce nu e fricd, de ce ne ascundem. Executorului judecdtoresc ii este teamd cd in
viitor vom fi nu numai o lard de "minuni", dar gi de "nebuni". Cum poate s6-;i exercite atribu{iile
dacd programa unei institulii nu este perfectd, sau pe faptul cd doregte sd execute documente in
folosul statului nefiind avansate este impus sd includd mai multe persoane la interpeldrile ftcute



bdncilor comerciale, care din 10 persoane, 1,2 persoane au cont. Mai considerd, executorul
judecdtoresc cd nu poate fi sanclionat disciplinar un funclionar pentru o faptd ilegald, pentru o faptd
permisd de lege, astfel prin desfrqurarea procedurii disciplinare se incalcd drepturile sale

constitutionale, fapt despre care se va adresa filtrelor justiliei, pdnd la CEDO, cu incasarea
prejudiciilor legale.

Potrivit argumentelor solicitantului, obiectul sesizbrii are ca temei, parvenirea in adresa

Centrului National pentru Proteclia Datelor cu Caracter Personal a mai multor adresdri din partea
persoanelor frzice in care se invocd accesarea de cdtre executorul judecdtoresc XXXXX, licenla
nr.XXX, a datelor cu caracter personal. in legdturb cu acestea au fost efectuate o serie de verificdri,
in urma cdrora s-a constatat accesarea datelor cu caracter personal ale persoanelor efectuate fard
scop ;i temei legal. Aceste persoane, datele cdrora au fbst accesate, nu defineau vreo calitate
procesuald in procedurile de executare gestionate de executorul judecatoresc, in conformitate cu
Codul de executare, precum prevedea executorul judecdtoresc cd aceste persoane figureazd, in
calitate de debitori, creditori sau se aflau in relalii cu alte persoane pentru urmdrirea bunurilor.

De asemenea, in cadrul verificdrilor s-a constatat cd" acces la bazele de date nu avea doar
executorul judecdtoresc, dar qi persoanele angajate ale biroului acestuia. Acest fapta fost stabilit in
cadrul unei disculii telefonice intre reprezentantul Centrului Ei executorul judecdtoresc.

Astfel, executorul judecdtoresc, considerdnd discu{ia telefonicd incheiatd Ei telefonul inchis, a

solicitat angajatei biroului comunicarea parolei de acces Iabaza de date, care i-a fost comunicatd de

cdtre aceasta. Disculia respectivd a fost inregistratd de cdtre reprezentantul CNPDCP. in pofida
disculiei telefonice inregistrate de cdtre colaboratorul Centrului, care dovedeacd alte persoane decdt

executorul judecdtoresc delin accesul la bazele de date, executorul judecdtoresc XXXXX, licenla
nr.XXX, a declarat in cadrul audierilor, cd deline in exclusivitate parola la acces labazele de date,
Centrul demonstrdndu-i faptul cd accesul il avea nu doar executorul judecdtoresc. Contrapunerea
acliunilor executorului judecdtoresc in corapoft cu prevederile t,egii privind proteclia datelor cu

caracter personal afinalizat cu intocmirea procesului - verbal cu privire la contraven{ie Ei inaintarea
acestuia spre examinare in instanfa de judecata. Dat, de fiecare datd, instan{a de judecatd inceta
procesele contravenlionale din motivul expirdrii termenului de atragere la rdspundere

contravenlionald.
La fel, executorul judecdtoresc incerca sd califice acliunile Centrului ca fiind imixtiune in

activitatea executorului judecdtoresc s-au careva presiuni in raport cu activitatea legald desfrquratd.
Astfel, din aceste motive, in vederea contracardrii unei asemenea practici, Centrul qi-a

exercitat posibilitatea stabilitd prin Legea nr. I l3 din 17 .06.2010 privind executorii judecdtoreEti qi a

sesizat Ministerul Justiliei, in vederea semnaldrii problemei existente, cAt gi intru examinarea unor
asemenea incidente, prin prisma intrunirii elementelor pasibile rdspunderii disciplinare, scopul
sesizdrii fiind prevenirea Ei combaterea unor asemenea practici de cdtre tofi operatorii de date cu
caracter personal.

Motivarea, cu indicarea expresi a normelor legale pe care se intemeiazl decizia qi

corelarea lor la actele executorului judecitoresc.

in rezultatul examinarii sesizdrii Ministerului Justiliei cu nr.04/4896 din 08.04.2016, in
coraport cu argumentele invocate de cdtre Centrul Nalional Pentru Proteclia Datelor cu Caracter

Personal al Republicii Moldova prin demersul nr.02-061370 din 27 martie 2016 cit Ei in cadrul
gedinlei Colegiului, atit qi explicaliilor executorului judecdtoresc depuse pe marginea sesizdrii qi

demersului inaintat, colegiul reline urmdtoarele:

- Executorul judecdtoresc XXXXX, licenla nr,XXX, avind calitatea de utilizator attorizat
al Registrului bunurilor imobile gestionat de Iritreprinderea de Stat ,,Cadastru" a accesat

datele cu caracter personal care il vrzeazd pe cet. XXXXX, in absenla unui scop Ei temei

legal care ar justifica exercitarea atribufiilor executorului judecdtoresc stipulate de

prevederile Codului de executare. Totodatd (ltotrivit demersului) se constatd faptul ca

executorul judecdtoresc nu este la prima abatere de ordin contravenfional, la moment

mai existind doud hotdriri irevocabile, prin care a fost stabilit cd executorul judecdtoresc

XXXXX, licenla nr.XXX, a abuzat de competenfele sale atribuite prin lege, incdlcind



prevederile Legii privind proteclia datelor cu caractet personal, in acest sens fiind
admise ingerinle in viala privatd a subieclilor de date cu caracter personal viza\i.

De asemenea, se reline faptul cd acces la bazele de date nu avea doar executorul
judecdtoresc, dar Ei persoanele angajate ale biroului acestuia, acestea din urmd ne avind calitatea de

utilizator autorizat al Registrului bunurilor imobile gestionat de intreprinderea de Stat ,,Cadastru".
Neprezentarea executorului judecdtoresc la gedinla de examinare in fond a sesiz5rii nu a

impiedicat Colegiul sd evalueze Ei sa cerceteze obiectiv circumstanlele gi prestalia executorului
judecdtoresc prin prisma obligaliilor stabilite de lege.

Analiz?nd cumulul probelor acumulate in cadrul examindrii cauzei disciplinare, inclusiv prin
prisma pct.52, pct.57 din Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar al executorilor
judecdtoregti, in raport cu norma legald aplicabila spefei Colegiul disciplinar rncadreazd" acliunile
executorului judecdtoresc XXXXX, licenla nr.XXX, conform prevederilor afi.21, alin.(2) lit.b') al
Legii nr.l l3 din 17 .06.2010 privind executorii judecdtoreqti.

Concomitent, se considerd oportun sesizarea Consiliului Uniunii Nalionale a Executorilor
Judecdtoreqti in vederea examin[rii informa]iei prezentate Colegiului disciplinar prin prisma
respectdrii Codului de eticd al executorului judecdtoresc.

Cu referire la normele aplicabile spefei:

Legea nr,133 din 08,07,2011 privind protec(ia datelor cu curacter personal:

in conformitate cu prevederilor art.12 alin.(l) din Legea nr.l33 din 08.07.2011 privind
proteclia datelor cu caracter personal, in cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate
direct de la subiectul datelor, operatorul sau persoana imputernicitd de cdtre operator este obligatd
sd-i furnizeze urmdtoarele informalii, exceptind cazul in care acesta deline deja informafiile
respective:

l) Identitatea operatorului sau, dup6 caz,apersoanei imputernicite de cdtre operator;
2) Scopul prelucrlrii datelor colectate;
3) Informalii suplimentare, precum:

a) Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
b) Existenfa drepturilor de acces la date, de intervenlie asupra datelor gi de opozilie,

precum qi condiliile in care acestea pot fi exercitate;
c) dacd rdspunsurile la intreblrile cu ajutorul cdrora se colecteazd datele sunt obligatorii sau

voluntare, precum Ei consecinlele posibile ale refuzului de a rdspunde.

Potrivit prevederilor art.l4 din Legea nr.133 din 08.07.2011 privind proteclia datelor cu
caracter personal, orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul de a obline de la operator
sau persoana imputernicita de cdtre acesta, la cerere gi in mod gratuit:

a) rectificarea actualizarea, blocarea sau Etergerea datelor cu caracter personal a cdror
prelucrare contravine prezentei legi, in special datoritd caracterului incomplet sau inexact al

datelor;
b) notificarea terlilor cdrora le-au fost dezv[luite datele cu caracter personal despre

operaliunile efectuate conform lit.a), exceptAnd cazurile cdnd aceastd notificare se

dovedeqte a fi imposibild sau presupune un efort disproporlional fa16 de interesul legitim
care ar putea frlezat.

Codul de eticd al executoriloriudecdtore;ti:

Potrivit prevederilor arL.3 alin.(4) al Codului de eticd al executorului judecdtoresc, executorul
judecdtoresc este obligat s[ se ablind de la orice act ilegal Ei/sau contrar dispoziliilor statutare ale

Uniunii Nalionale a Executorilor JudecdtoreEti, ce poate aduce atingerea ordinii publice, bunelor
moravuri, demnitalii profesiei de executor judecdtoresc sau imaginii organrzaliei profesionale din
care face parte, atit in cadrul exercitArii activitdtii profesionale, cit qi in afara acesteia.



Potrivit prevederilor art.10 alin.(1) al Codului de eticd al executorului judecdtoresc, aprobat
este obligat sd indeplineascd indatoririle profesionale in conformitate cu legile qi actele normative in
vigoare, Statutul UNEJ, actele Ei normele obligatorii adoptate de cdtre organele de conducere ale
LINEJ, inclusiv normele Codului de Eticd ale executorului judecdtoresc.

Potrivit prevederilor art. 13 alin.( 1) al Codului de eticd, mdsurile de executare silitd trebuie sd

fi exercitate adecvat obiectului documentului executoriu. Nu se admite exercitarea actiunilor de

executare silit6, care urmdresc alt scop sau sunt neconforme obiectului documentului executoriu.

Potrivit prevederilor art.l5 alin.(l), (4) al Codului de eticd, executorul judecdtoresc

colecteazd gi prelucreazd, date cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Executorul judecdtoresc va asigura siguranla ;i pdstrarea corespunzdtoare a documentelor pe
care le obline in timp igi desfrqoard activitatea gi nu va admite accesul persoanelor neautorizate 7a

ele, fdrd consimtdmintul persoanelor la care se refer6.

Legea nr, I13 din 17. 06. 2010 privind executoriijudecdtore;ti:

in conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) al Legii nr.113 din 17.06.2010, privind
executorii judecdtoregti, activitatea executorului judecitoresc se desfbqoard in condifiile legii, cu
respectarea drepturilor gi a intereselor legitime ale pd4ilor in procedura de executare qi ale altor
persoane interesate, {bra deosebire de rasd, de nalionalitate, de origine etnicd, de limbd, de religie,
de sex, de apartenenld politica, de avere, de origine sociald sau de orice alt criteriu.

Potrivit prevederilor arL.7 lit.d) al Legii nr. I 13 din 17 .06.2010 privind executorii
judecatoreqti, art.22 alin.(l) lit.c) din Codul de executare, executorul judecdtoresc are dreptul sd

solicite qi sd primeascd gratuit pe suport de hdrtie qi in regim on-line din partea autoritAlilor
administraliei publice centrale qi locale, a instituliilor (inclusiv financiare) gi din partea altor
organizalii (indiferent de tipul de proprietate gi forma juridicd de organrzare) de{indtoare de registre
de stat qi de informa[ii relevante pentru procedura de executare orice informalie csre ur permite
identiJicarea debitorului, a patrimonialui sdu Si a locului afldrii lor. Condr{iile tehnice de

accesare a informa{iilor menfionate vor fi reglementate prin acorduri incheiate intre Uniunea
Nalionald a Executorilor Judecdtoreqti qi detindtorul de informalii.

Codul de executare al Republicii Moldova nr.443 din 24.12.2004 (cu modiJicdrile
ulterioare):

in conformitate cu ar1.43 din Codul de executare, pdrfi in procedura de executare s6nt:

creditorul qi debitorul.

Creditorul este persoana fi,zicd sau juridicd in al cdrei interes a fost emis documentul
executoriu. in cazul in care sumele se incaseazd in beneficiul statului, calitatea de creditor o

exercitd Ministerul Finanlelor prin intermediul organelor fiscale teritoriale.

Debitorul este persoanafi,zicd sau juridicd obligatd, prin documentul executoriu, sd efectueze

anumite acliuni ori sd se ablind de la efectuarea lor.

Subsecvenl, potrivit prevederilor art.27 
ral Legii nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii

judecstoreEti, executorul judecdtoresc poate fi tras la rdspundere disciplinard in termen de un an de

la data c6nd sdv6rqirea abaterii disciplinare a devenit sau trebuia sd devind cunoscutd, dar nu mai

$trziu de doi ani de la sdvdrEirea acesteia. Prin derogare de la prevederile alin.(1), incazul in care

dintr-o hotdrAre a unei instan{e judecdtoregti na{ionale sau internalionale rezult6, s6vdrEirea unei

abateri disciplinare de catre executorul judecdtoresc, sancliunea disciplinard se aplicd in termen de

un an de la data devenirii irevocabile a hotaririi instantei judecdtoreqti nalionale sau intemationale.

Curgerea termenului de prescrip{ie pentru tragerea la rdspundere disciplinard se suspendd

pentru perioada afldrii executorului judecdtoresc in concediul de odihnd anual, concediul medical,



concediul pentru ingrijirea copilului sau pe durata procedurii penale. Termenul continud sd curgd
dupd incetarea imprejurdrilor care au determinat suspendarea termenului.

Prin urmare Qtotrivit materialelor anexate la cauza disciplinard), termenul de prescriptie de

tragere la rdspundere disciplinard a executorului judecdtoresc vizat incepe sd curgi din data de

17 martie 2016 (datd tn care a devenit irevocabild hotdrdrea Judecdtoriei Centru mun. Chiqindu

nr.4-608/2015 din I8 decembrie 2015). in perioada raportatd executorul judecdtoresc vizat s-a aflat
in concediul de odihnd anual.

in acest context, colegiul disciplinar constatd cd la momentul exam indrii cauzei disciplinare
in privinta executorului judecdtoresc XXXXX, licenla nr.XXX, nu a expirat termenul de prescriplie

de tragere la rdspundere disciplinard stipulat de prevederile art.2l'al Legii nr.113 din17.06.2010,
privind executorii j udecdtoreqti.

Cdlduzindu-se de prevederile Regulamentului de activitate al Colegiului disciplinar al

executorilor judecdtoreEti, Colegiului disciplinar al executorilor judecdtoreqti, de pe l6ngd Uniunea

Nalionald a Executorilor Judec6toreqti in unanimitate,

DECIDE:

Se constatd abaterea disciplinard prevdzvtdla art.2l alin. (2) tit. br) din Legea m.ll3l20|0
privind executorii j udec[toregti.

Se aplicd sanctiunea stabilita de art.24 alin. (l), lit. c) din Legea nr.l13 din 17.06.2010

privind executorii judecdtoreqti qi anume aplicarea unei amenzi in mdrime de 200 u. c.

Se sesizeazi Consiliul Uniunii Nalionale a Executorilor Judecdtoregti in vederea examindrii
informafiei prezentate Colegiului disciplinar prin prisma respectdrii Codului deontologic al

executorului j udecitoresc.

Prezenta decizie poate fi contestatd in termen

Judec[toria Chiqindu (sediul Rigcani).

Pregedintele qedinfei:

Membrii Colegiului disciplinar:

de 30 de zile de la data comunicdrii in

Dinu Vataman

Olesea Plotnic
Ion Furdui

Igor Doroftei
Elena Poalelungi

Vera Rotaru

Olga Groza


