NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Ordinului ministrului justiției pentru modificarea și completarea
Ordinului ministrului justiției nr.331 din 30 iulie 2015 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului de activitate al Comisiei de licențiere”
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul Ordinului ministrului justiției „Cu privire la modificarea și completarea
Ordinului ministrului justiției nr.331 din 30 iulie 2015” „Cu privire la aprobarea
Regulamentului de activitate al Comisiei de licențiere” a fost elaborat de către
Ministerul Justiției în vederea executării prevederilor Legii nr.113 din 17.06.2010 privind
executorii judecătorești şi are drept scop aducerea în concordanță a textului
Regulamentului cu prevederile legii nominalizate.
Astfel, conform art. 10 alin. (3) procedura de desfăşurare a concursului de admitere
în profesia de executor judecătoresc şi criteriile de selectare a candidaţilor se stabilesc
printr-un regulament, aprobat de Ministerul Justiţiei după consultarea Uniunii Naţionale
a Executorilor Judecătoreşti.
Potrivit prevederilor art.111 alin.(1) din Legea nr.113 din 17.06.2010, mandatul
membrului Comisiei de licenţiere este de 4 ani, nu poate fi reînnoit şi este incompatibil
cu calitatea de membru al Colegiului disciplinar, al Comisiei de cenzori și al Consiliului
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
Prin urmare, prin promovarea și ulterioara implementare a prevederilor prezentului
proiect se propune atingerea următoarelor obiective:
- constituirea Comisiei de licențiere a Executorilor Judecătorești;
- precizarea perioadei mandatului pentru care se desemnează membrul Comisiei;
- determinarea clară a unor competențe ale Comisiei;
- asigurarea convocării primei ședințe a Comisiei;
- sporirea profesionalismului persoanelor care acced în profesia de executor
judecătoresc;
- asigurarea caracterului transparent în procesul organizării, desfășurării și evaluării
rezultatelor concursului privind admiterea în profesia de executor judecătoresc;
- asigurarea imparţialităţii în procesul de examinare a contestațiilor depuse în
legătură cu dezacordul privind rezultatele concursului de admintere în profesia de
executor, prin constituirea unei Comisii separate.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prezentul proiect aduce un șir de modificări Ordinului ministrului justiţiei nr. 331 din
30 iulie 2015 şi prevederilor Regulamentului de activitate al Comisiei de licențiere.
Astfel, se propune completarea titlului ordinului și cel al Regulamentului, aprobat
prin Ordinul ministrului justiției nr. 331 din 30.07.2015, cu cuvintele „a executorilor
judecătorești”, pentru a se realiza concordanța acestora cu textul ordinului și subsecvent
pentru a se spori claritatea titlului.
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În cuprinsul punctului 3, va fi precizat expres că, Comisia se va constitui pe un termen
de 4 ani, astfel realizîndu-se concordanța dintre prevederile Regulamentului și ale art. 111
alin. (1) din Legea nr.113 din 17.06.2010.
Proiectul menționat prevede abrogarea punctului 4, privind componența nominală a
Comisiei de licențiere și al punctului 9, referitor la încetarea calității de membru al
Comisiei, astfel, încît se va exclude dublarea acestor prevederi în Regulament, în condițiile
în care sunt reglementate de art.11 alin. (1), și respectiv, art.111 alin. (2) ale Legii nr.113
din 17.06.2010.
S-au operat modificări în cuprinsul pct. 6, întru sporirea clarității unor competențe ale
Comisiei de licențiere a executorilor judecătorești și aducerea acestora în concordanță cu
prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 113/2010.
Concomitent, întru asigurarea convocării primei ședințe a Comisiei de licențiere, se
propune completarea punctului 22 cu lit. f1) și atribuirea acestei atribuții secretarului
Comisiei. În același timp, a fost abrogată competența secretarului Comisiei referitor la
codificarea și decodificarea lucrărilor candidaților (pct. 22 lit. h)), aceasta fiind atribuită
unui reprezentant al Ministerului Justiției, care este special desemnat în acest scop și nu
este membru al Comisiei (pct. 361). Completarea textului Regulamentului cu punctul 361
a fost operată, avînd în vedere faptul, că secretarul Comisiei de licențiere, adică persoana
responsabilă de codificarea lucrărilor conform prevederilor actuale, se desemnează din
rîndul angajaților Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătorești, aflîndu-se în raport de
muncă cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătorești, circumstanță care ar duce la
faptul că în privința acestei persoane vor plana mereu suspiciuni precum că ar putea fi
influențată, fiind pusă prin aceasta la îndoială imparțialitatea și independența acesteia. La
fel, această competență nu poate fi delegată nici membrilor Comisiei, întrucît aceștia
verifică și evaluează lucrările candidaților.
De asemenea, au fost introduse prevederi privind obligativitatea înregistrării audio a
interviului și păstrarea acestei înregistrări o perioadă de 12 luni de la data aprobării
rezultatelor concursului (punctul 281).
Prin modificarea punctelor 30, 31, 36, 38 și se urmărește reglementarea procedurii de
organizare, desfășurare, precum și momentele tehnice privind petrecerea primei etape
(proba scrisă) a concursului pentru admiterea în funcția de executor judecătoresc.
Astfel, în scopul asigurării unui proces de selecție obiectiv, imparțial şi transparent
care să garanteze selectarea celor mai competenți și mai buni candidați pentru profesia de
executor judecătoresc se propune sporirea complexității testului-grilă pentru proba scrisă
prin includerea mai multor variante de răspuns corect (punctul 30 din proiectul
Regulamentului).
Prin aprobarea anexelor la Regulamentul respectiv, referitor la borderourile de notare
a probei scrise, a probei interviu și a borderoului final, se va asigura transparența în
procesul desfășurării și evaluării rezultatelor concursului privind admiterea în profesia de
executor judecătoresc.
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La punctul 40, cuvîntul „nulității” se substituie cu cuvintele „decăderii din drept”,
pentru a se asigura un conținut judicios al normei și a se reda corect esența sancțiunii
în cauză.
La punctul 43 se stabilește modalitate de apreciere a răspunsurilor la proba verbală și
modul de calculare a notei finale, precum și aprecierea răspunsului de către fiecare
membru separat în borderoul de notare.
Concomitent, Regulamentul se completează cu punctele 441- 447, care reglementează
modul de contestare a probei verbale, termenul de depunere a contestației și organul
abilitat cu dreptul de examinare a contestațiilor, precum și posibilitatea anulării
rezultatelor concursului în cazul în care candidatul contestă aspectele privind procedura
de organizare și desfășurare a probei verbale.
Scopul modificării punctelor 46-48 constituie reglementarea modalității de alegere a
teritoriului de activitate de către persoanele care au promovat concursul pentru admiterea
în profesia de executor judecătoresc și stabilirea termenului de emiterea a hotărîrii privind
eliberarea licenţei pentru activitatea de executor judecătoresc și remiterea acesteia
ministrului justiției.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare
de la bugetul de stat.
Impactul proiectului
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și
completarea altor acte normative. Proiectul va avea un impact semnificativ asupra
activității Comisiei de licențiere, ajustarea Regulamentului de activitate al Comisiei de
licențiere la prevederile Legii privind executorii judecătorești, precum și constituirea
Comisiei de licențiere, în vederea inițierii concursului de admitere în profesia de executor
judecătoresc, pentru teritoriile neacoperite.
Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii 239/2008 privind transparenţa în procesul
decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei (directoriul
„Transparenţa decizională”, compartimentul „Proiecte de acte normative transmise spre
coordonare”).

Secretar de stat

Nicolae EŞANU
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