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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

desfășurarea concursului public de selectare a reprezentanților mediului academic din 

domeniul dreptului și al societății civile în calitate de membru și membru supleant în Comisia 

de licențiere a executorilor judecătorești 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul Ordinului a fost elaborat de către Ministerul Justiției în vederea executării prevederilor art.11 

alin.(1)  și (2) din Legea nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești. Potrivit prevederilor 

în componența Comisiei de licențiere a executorilor judecătorești face parte un reprezentant al 

mediului academic din domeniul dreptului și un reprezentant al societății civile. Reprezentantul din 

mediul academic și cel al societății civile sunt selectați în comun de Ministerul Justiției și Uniunea 

Națională a Executorilor Judecătorești, prin concurs. 
Astfel, prezentul proiect de Ordin al Ministerului Justiției a fost elaborat în vederea creării condițiilor 

necesare bunei implementări a alineatului (1) și (2)  art.11 din Legea nr.113 din 17.06.2010 privind 

executorii judecătorești.  

Promovarea prezentului proiect are drept scop:  

-fortificarea mecanismului de selectare a reprezentantului din mediul academic în domeniul 

dreptului şi al societăţii civile în cadrul Comisiei de licențiere a executorilor judecătorești;  

- asigurarea transparenței și legalității în procesul de selectare a reprezentantului mediului 

academic din domeniul dreptului și cel al societății civile, precum și accesului candidaților la 

informația cu privire la modul de desfășurare a concursului; 

- crearea unor condiții optime de selectare a candidaților cu înalte calități profesionale 

prin asigurarea participării la procedura de selecție a organului profesional – Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești.  

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul reglementează detaliat modul de organizare și desfășurare a selectării reprezentantului 

mediului academic și al societății civile în Comisia de licențiere a executorilor judecătorești, în special 

crearea și funcționarea Comisiei de concurs, prin oferirea posibilității de a selecta pe candidații cei 

mai buni. 

În vederea asigurării transparenței și accesului candidaților la informația cu privire la concurs, în 

proiect este reglementată expres modalitatea de informare a candidaților și termenele privind lista 

candidaților admiși la concurs,  care se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Justiției și 

Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. 

De asemenea, proiectul reglementează lista criteriilor cărora trebuie să corespundă candidatul, precum 

și lista documentelor ce trebuie prezentate de către acesta. 

La fel, proiectul prevede organizarea modului de depunere a dosarelor candidaților. Evidența și 

înregistrarea candidaților va fi efectuată de către secretarul comisiei de concurs. Secretarul Comisiei 

va fi responsabil de lucrările de secretariat și de arhiva comisiei de concurs. 

Un alt aspect important este că, pentru evitarea unor tergiversări a activității Comisiei de licențiere a 

executorilor judecătorești, comisia de concurs își va exercita atribuțiile ori de cîte ori este necesară 

selectarea reprezentantului mediului academic și societății civile, în vederea completării componenței 

membrilor Comisiei de licențiere a executorilor judecătorești. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de 

stat. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare. 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și completarea altor acte 

normative. Proiectul va avea un impact semnificativ pentru asigurarea bunei funcționări a Comisiei 

de licențiere a executorilor judecătorești. 
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