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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului Justiției  

cu privire la modificarea Ordinului nr.478 din 03 mai 2016 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentantului mediului 

academic din domeniul dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al 

executorilor judecătorești” 

 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la modificarea Ordinului nr.478 din 

03 mai 2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentantului 

mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al 

executorilor judecătorești” a fost elaborat de către Ministerul Justiției în vederea executării 

prevederilor art.22 alin.(2) al Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești. 

Potrivit art.20 al Legii nr.86 din 28.04.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti  ,,Colegiul disciplinar este format din 7 

membri: 3 membri desemnaţi de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, doi membri 

desemnați de Ministerul Justiţiei, un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului 

şi un reprezentant al societăţii civile. Reprezentantul mediului academic şi cel al societăţii civile 

sînt selectaţi în comun de Ministerul Justiţiei și Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, 

prin concurs. Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti și Ministerul Justiției vor desemna 

în același mod supleanți pentru fiecare membru al Colegiului disciplinar”. 

Reieșind din prevederea citată, a fost modificată procedura de desemnare a membrilor 

permanenți și supleanți în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești. 

În acest context, se impune operarea modificărilor în ordinul menționat supra și anume a 

prevederii cu privire la componența Comisiei de selecție. 

        Prin urmare, prezentul proiect de are drept scop implementarea noilor prevederi ale Legii 

nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești. 

Menționăm, că prin promovarea și ulterioara implementare a prevederilor prezentului 

proiect se propune atingerea următoarelor obiective: 

- fortificarea mecanismului de selectare a reprezentantului din mediul academic în 

domeniul dreptului şi al societăţii civile în cadrul Colegiului disciplinar al executorilor 

judecătorești de pe lîngă Uniunea Națională 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 menționat prevede detaliat modul de creare a Comisiei de selecție care ulterior va 

fi responsabilă de organizarea concursului privind selectarea reprezentantului mediului 

academic din domeniul dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor 

judecătorești. 

Astfel, conform actualelor prevederi ale punctului 3 din Capitolul II al Regulamentului 

privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și al societății 

civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, aprobat prin  Ordinului Ministrului 

Justiției nr.478 din 03 mai 2016. Noile prevederi vin să aducă în concordanță cadrul legal nou și 
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stabilește că selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și al 

societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești va avea loc de către 

Ministerul Justiției în comun cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.  

Concomitent, conform modificărilor propuse va fi asigurată plasarea informației privind 

desfășurarea concursului cu privire la selectarea reprezentantului mediului academic și cel al 

societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești și pe pagina oficială a 

Uniunii Naționale a Executorilor judecătorești. 

        În acest context, va fi asigurată participarea concomitentă a organului profesional la 

selectarea reprezentantului mediului academic și al societății civile în Colegiul disciplinar al 

executorilor judecătorești, precum și implementarea noilor prevederi ale cadrului legal. 

 
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 asupra activității Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătorești. 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Viceministru       Nicolae EȘANU 


