
1. 
 

Decizie 

 

Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești  

pe lîngă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  

 

 
28 iulie 2017                                                                                                            mun. Chișinău 

 
Nr. 97/637Dfa 

 
 Având în componența sa:  

        

 Președintele ședinței:                          FURDUI Ion  

 

 Membrii Colegiului disciplinar:          DELIU  Lilian 

                                                              MATVEI Livia   

                                                              DOROFTEI Igor  

                                                              MACOVEȚCHI Carolina  

                                                              CATAN Tatiana  

                                                              NICOLĂESCU Gheorghe 

Secretarului: Cecan Cristina 

                                              
Examinând în sedință publică procedura disciplinară intentată în privința executorului 

judecătoresc xxxxx, în baza sesizării dnei Țurcan Tamara în adresa Ministerului Justiției, membrii 

Colegiului disciplinar,  

 

CONSTATĂ: 

 

I. Circumstanţele de fapt şi de drept expuse în solicitare:  

 

Potrivit sesizării, petentul solicită tragerea la răspundere disciplinară a executorului 

judecatoresc  xxxxx care deține în procedura de executare documentul executoriu privind încasarea 

de la S.A.,,xxx” în beneficiul dnei Țurcan Tamara a datoriei salariale, tergiversează intenționat 

executarea documentului în cauză.  

            Petentul consideră că, în cadrul procedurii de executare, executorul judecătoresc nu și-a 

exercitat atribuțiile și nu a contribuit la executarea titlului executoriu. 

Astfel, întru examinarea petiției în cauză, Ministerul Justiției a solicitat de la executorul 

judecătoresc xxxxx  la data de  06.09.2016 prezentarea unei note informative privind cele invocate, 

însă acesta nu s-a conformat cerințelor înainate. 

 

II. Motivarea, cu indicarea expresă a normelor legale pe care se întemeiază; 

 

În contextul celor expuse, membrii Colegiului disciplinar, concluzionează că, în acțiunile 

executorului judecătoresc xxxxx au fost constatate careva abateri disciplinare, prevazute la art. 21 

din Legea  Nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti și anume lit. j) neprezentarea 

materialelor solicitate de către Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

sau Colegiul disciplinar în vederea exercitării de către acestea a atribuțiilor lor legale/statutare. 

Concomitent, se notează că, Colegiul este un organ colegial, deliberativ și permanent, 

independent în exercitarea funcțiilor ce îi revin, constituit pe lîngă Uniunea Națională a 



2. 
 

Executorilor Judecătorești, fără personalitate juridică ce își exercită atribuțiile în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești și a Regulamentului de 

activitate al Colegiului disciplinar  al executorilor judecătorești  din 20 februarie 2017. 

Din considerentele menționate și, avînd în vedere că cele menționate denotă intenția 

executorului de a încălca legislația în vigoare, membrii colegiului disciplinar ajung la concluzia că 

în cazul supus examinării, se constată abaterea disciplinară prevăzută de alin. (2) art. 21 din Legea 

nr. 113 cu privire la executorii judecătoreşti, şi anume, lit. j) neprezentarea materialelor solicitate 

de către Ministerul Justiţiei, în vederea exercitării de către acestea a atribuțiilor lor legale/statutare. 

În contextul celor enunțate și conducându-se de prevederile pct. 60, 65 din Regulamentul de 

activitate al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, Colegiului disciplinar, de pe lîngă 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, 

 

DECIDE: 

 

1. Se constată comiterea de către executorul judecătoresc xxxxx a abaterii disciplinare 

stabilite de lit. l) alin.(2) art. 21 din Legea  nr. 113 din  17.06.2010 privind executorii 

judecătoreşti, și anume neprezentarea materialelor solicitate de către Ministerul Justiţiei. 

 

2. Se aplică sancţiunea prevăzută de lit.a) alin.(1) art. 24 din Legea nr. 113 cu privire la 

executorii judecătoreşti, și anume avertisment cu obligația de a se instrui pe cheltuială 

propie pe o durată de 8 ore academice. 

 

3. Decizia Colegiului disciplinar poate fi contestată, fără a fi necesară procedura 

prealabilă, în instanţa de judecată în a cărei jurisdicție își are sediul Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, în modul prevăzut 

la art. 23
1
 alin. (6). Hotărîrea judecătorească se contestă cu apel în condițiile Codului de 

procedură civilă. Deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și 

irevocabile de la pronunțare. 

 

                                 Presedintele ședinței:                                         FURDUI Ion                         

         Membrii Colegiului disciplinar :           

 


