MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
ORDIN
mun. Chișinău

____________ 2016

Nr.______

Cu privire la modificarea Regulamentului
privind selectarea reprezentantului mediului
academic din domeniul dreptului și al societății civile
în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești
În conformitate cu prevederile art.22 alin.(2) din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind
executorii judecătorești (Monitorul Oficial, 2010, nr.126-128, art.404), cu modificările ulterioare,
pct.7 alin.(1) lit. u) al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.736 din 3 octombrie 2012,
ORDON:
Regulamentul privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul
dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, aprobat prin
ordinul Ministrului Justiției nr.478 din 03 mai 2016, se modifică și se completează după cum
urmează:
1) la punctul 2, după cuvintele „și societății civile,” se completează cu cuvintele „în
comun de Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești,”;
2) la punctul 3, cuvintele „din cadrul Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „ :
3 numiți de Ministerul Justiției și 2 de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.”;
3) la punctul 16, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) nu exercită și nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al
procesului de insolvabilitate”;
4) la punctul 16, litera c) după cuvintele „activitate pedagogică” se completează cu
cuvintele „în instituții de învățămînt superior în domeniul dreptului”;
5) punctul 17 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) nu exercită și nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al
procesului de insolvabilitate”;

6) la punctul 19, cifra „20” se substituie cu cifra „15”, iar după cuvintele „Ministerul
Justiției” se completează cu cuvintele „și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești”;
7) la punctul 27, după cuvintele „termenului-limită” se completează cu cuvintele „
pentru depunerea actelor”;
8) la punctul 28, prima propoziție va avea următorul cuprins:
„În cazul în care nu au fost depuse dosare pentru participare la concurs sau au fost depuse
un număr egal cu cel pentru selecție, ori, în rezultatul examinării acestora, nu a fost admis un
număr necesar de candidați, se anunţă prelungirea concursului.”;
9) punctele 34 și 40 vor avea următorul cuprins:
„34. Dacă numărul persoanelor care au promovat concursul este mai mare decît numărul
locurilor scoase la concurs, la desemnarea cîștigătorului concursului, prioritate vor avea
participanții care au cea mai mare vechime în muncă în domeniul aplicat, experiență în activități
similare cu cele ale Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești și cunoaștere profundă a
activității executorilor judecătorești, cît și deținerea unor titluri academice/onorifice/a
distincțiilor.
40. Hotărîrea Comisiei de selecție se prezintă, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare
Ministrului Justiției, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și se publică pe pagina web
oficială a Ministerului Justiției și a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.”.
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