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DECIZIE 

privind soluționarea contestației depuse de către SRL „Cheli-Zin” 

 

La data de 14 aprilie 2017 în adresa Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești a parvenit 

contestația SRL „Cheli-Zin” împotriva Deciziei privind inadmisibilitatea sesizării nr.3/89Di din 28 martie 

2017 adoptată privitor la sesizarea înregistrată cu nr.3 din 09.03.17 înaintată de SRL „Cheli-Zin” referitor la 

executorul judecătoresc XXXXX, licența nr. 095. Autorul contestației solicită casarea Deciziei nr.3/89Di din 

28 martie 2017 și dispunerea examinării sesizării depuse de SRL „Cheli-Zin” privitor la acțiunile 

executorului judecătoresc XXXXX, licența nr. 095. 

În susținerea contestației înaintate, autorul a indicat că prin cererile nr.27505 din 18.12.2015 și nr.5711 

din 21.03.2016, adresate Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești pe lîngă Ministerul Justiției, 

semnate de către reprezentantul  SRL „Cheli-Zin” , Victor Suruceanu, a solicitat recunoașterea drept 

încălcări grave a acțiunilor executorului judecătoresc XXXXX, licența nr. 095, manifestate prin evacuarea la 

data de 28.09.2015 a SRL „Cheli-Zin” din imobilul comercial, nr. cadastral 960321136 și terenul adiacent cu 

nr. cadastral 9603211365.01, situate în or. Vulcănești, str. B. Glavan 146 și vînzarea acestora în cadrul 

licitației publice din data de 30.11.2015, și emiterea deciziei de retragere a licenței executorului judecătoresc. 

 Indică că ambele cereri au fost admise spre examinare de către Colegiul disciplinar, dar din cauza 

modificărilor operate în privința Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești, acestea au fost 

readresate spre examinare Uniunii Naționale a executorilor judecătorești. 

Consideră că admiterea spre examinare a cererilor indicate mai sus se confirmă prin cererea depusă de 

SRL „Cheli-Zin” către Ministerul Justiției în data de 19.09.2016, prin care a solicitat urgentarea examinării 

cauzei nr.196 din 28.12.2015 și răspunsul parvenit din partea ministerului, prin care  s-a comunicat despre 

transmiterea cererii spre examinare în adresa UNEJ, în conformitate cu prevederile alin.(1) art.22, alin.(1) 

alin.22
2
 al Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești. 

Menționează că dispozițiile Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești, cu 

modificările operate prin Legea nr.86 din 28.04.2016, în vigoare din 01.07.2016, nu reglementează 

mecanismul admisibilității. 

Abia la 20.02.2017, prin Ordinul Ministrului Justiției nr.96 a fost aprobat Regulamentul de activitate al 

Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, publicat la data de 24.02.2017. 

Opinează că  dispozițiile privind trecerea Colegiului disciplinar pe lîngă Uniunea Națională a 

executorilor judecătorești, cît și cele referitoare la examinarea și determinarea  admisibilității sesizărilor au 

fost aprobate ulterior datei depunerii cererii de atragere la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc 
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XXXXX, licența nr. 095, fapt ce impune aplicarea principiului inviolabilității raporturilor preexistente 

introducerii modificărilor legislative enunțate supra. 

Exprimîndu-și dezacordul cu decizia nr.3/89Di din 28 martie 2017, invocă că prin declararea 

inadmisibilității sesizării, în temeiul prevederilor pct.43 lit. b), c), d) al Regulamentului de activitate al 

Colegiului disciplinar, Completul de admisibilitate a examinat superfecial și subiectiv faptul că sesizarea nu 

conține fapte, care ar putea fi încadrate în abaterile disciplinare stabilite de art.21 din Legea nr.113 din 

17.06.2010, deoarece aceste fapte au fost descrise detaliat în adresările autorului contestației. 

În opinia autorului, în cerere s-a menționat că în acțiunile executorului judecătoresc XXXXX, licența 

nr. 095, se evidențiază un șir de încălcări ale Legii privind executorii judecătorești, și anume cele prevăzute 

de art.21 lit.b
1
 (încălcare gravă sau sistematică a obligaţiilor profesionale stabilite de lege), lit.b

2
) 

(încălcarea modului şi a termenelor de comunicare a actelor întocmite de executorul judecătoresc părţilor 

în procedura de executare şi/sau reprezentanţilor acestora, neacordarea posibilităţii de a lua cunoştinţă sau 

de a efectua copii de pe materialele din dosarul de executare), lit.c) ( săvîrşirea unor fapte care aduc 

atingere onoarei, probităţii profesionale ori bunelor moravuri), lit.e) (încălcarea, din motive imputabile 

executorului judecătoresc, a termenului de îndeplinire a acţiunilor procedurale sau refuzul nemotivat de a 

efectua acte de executare), lit.f) ( încălcarea gravă a Codului deontologic), iar Colegiul a analizat subiectiv 

circumstanțele expuse și nu le-a dat apreciere justă. 

Consideră lipsită de temei juridic și  declararea inadmisibilității sesizării în baza lit.b), c) și lit.d) ale 

pct. 43 din Regulament. În acest sens, indică că cererea SRL „Cheli-Zin” privind atragerea la răspundere 

disciplinară a executorului judecătoresc executorul judecătoresc XXXXX, licența nr. 095 a fost semnată de 

către reprezentantul acesteia, dl Victor Suruceanu, angajat în calitate de consilier juridic, în acest sens fiind 

anexată procura  nr.59 din 03.05.2015, valabilă pînă la 03.05.2018, în conținutul căreia este prevăzut expres 

dreptul de a reprezenta interesele întreprinderii în raporturile cu executorii judecătorești și ordinul de 

angajare nr.58 din 03.05.2015 Astfel, avînd în vedere că Colegiul disiciplinar pe lîngă UNEJ reprezintă un 

organ adminstrativ, consideră că adresarea către acesta nu necesită o formă specială a procurii. 

Susține că Colegiul disciplinar neîntemeiat nu a recunoscut împuternicirile reprezentantului, încălcînd 

prin aceasta prevederile art.242 Cod civil al RM. 

Relevă că acțiunile executorului judecătoresc au fost contestate în Judecătoria Cahul, iar o decizie 

definitivă în acest sens nu a fost adoptată încă. 

În conformitate cu prevederile pct.47 al Regulamentului de activitatea executorilor judecătorești, 

deciziile privind declararea inadmisibilității pot fi contestate, prin depunerea unei cereri, în termen de 

7 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina web a Ministerului Justiției și a Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești. Cererea se examinează de celălalt complet de admisibilitate în cel mult 5 

zile lucrătoare și se soluționează printr-o decizie a Colegiului, care nu poate fi contestată, semnată de 

toți membrii Colegiului. 

Reprezentantul SRL „Cheli-Zin”, dl Victor Suruceanu, a depus contestația la data de 14.04.2017, 

astfel se constată respectarea termenului stabilit de pct.47 al Regulamentului. 

Avînd în vedere că sesizarea nr.3 din 09.03.2017 a fost examinată sub aspectul admisibilității, de către 

Completul de admisibilitate nr.1, ținînd cont de ordinea de examinare a contestațiilor prevăzută de pct.47 din 



Regulament, contestația înregistrată a fost examinară de către Completul de admisibilitate nr.2, în cadrul 

ședinței din 20 aprilie 2017. 

În cadrul examinării, s-a stabilit că, conform actului de primire - predare nr.04/10112 din 05.09.2016, 

sesizarea depusă de SRL „Cheli-Zin” referitor la executorul judecătoresc XXXXX, licența nr. 095 (nr.196 

din 28.12.2015) a fost transmisă de Ministerul Justiției - Uniunii Naționale a executorilor judecătorești, în 

legătură cu modificările operate în privința Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești, 

potrivit cărora Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești se constituie pe lîngă Uniunea Națională a 

executorilor judecătorești.  

Totodată,  în materialele dosarului nr.196 din 28.12.2015 (reînregistrat la Colegiul disciplinar cu nr.3 

din 09.03.17) nu au fost identificate careva acte ale Colegiului disciplinar, care ar indica asupra pornirii 

și/sau amînării examinării cauzei disciplinare sus-numite.  

Studiind materialele cauzei disciplinare și înscrisurile administrate la dosar, Completul de 

admisibilitate ajunge la concluzia necesității de a respinge contestația depusa de SRL „Cheli-Zin” și de a 

menține Decizia privind inadmisibilitatea sesizării nr.3/89Di din 28 martie 2017, pentru următoarele motive: 

În conformitate cu prevederile pct.43 lit.b) al Regulamentului de activitate al Colegiului disciplinar, 

sesizarea se declară inadmisibilă în cazul în care nu conține fapte, care ar putea fi încadrate în 

abaterile disciplinare stabilite la art.21 al Legii. 

Examinând circumstanțele de fapt și de drept punctate în sesizările înaintate de către SRL „Cheli-Zin”, 

membrii completului de admisibilitate constată că acestea se referă, în principal, la dezacordul cu acțiunile 

procedurale săvârșite de către executorul judecătoresc XXXXX, licența nr. 095, în cadrul procedurii de 

executare a documentului executoriu, conform căruia autorul sesizării figurează în calitate de debitor, și 

anume evacuarea la data de 28.09.2015 a SRL „Cheli-Zin” din imobilul comercial și terenul adiacent situate 

în or. Vulcănești, str. B. Glavan 146 și vânzarea acestora în cadrul licitației publice din data de 30.11.2015. 

În această privință sunt relevante dispozițiile art.161 CE, conform cărora actele de executare 

întocmite de executorul judecătoresc pot fi contestate de către părţi şi de alţi participanţi la procesul 

de executare, precum şi de terţii care consideră că prin actele de executare le-a fost încălcat un drept 

recunoscut de lege. 

Din perspectiva dispozițiilor art.3 din Legea privind executorii judecătorești se reține că, în lipsa unui 

act judecătoresc de dispoziție ce ar infirma legalitatea actelor de executare exercitate de către 

executorul judecătoresc, acesteabeneficiază de prezumția legalității, acordate de lege. Or, nimeni, în 

afara instanței judecătorești, în ordinea și procedura stabilită, nu este în drept să aprecieze legalitatea actelor 

procesuale întreprinse de către executorul judecătoresc.  

Mai mult ca atît, petentul a contestat acțiunile expuse în sesizare și  în instanța de judecată. Prin 

urmare, instanța judecătorească, drept unica autoritate abilitată, se va expune asupra legalității/ilegalității 

acțiunilor executorului judecătoresc. 

În același context, completul de admisibilitate a constatat ca fiind lipsite de suport probator alegațiile 

autorului contestației precum că în conținutul sesizărilor se evidențiază un șir de abateri disciplinare admise 

de către executorul judecătoresc XXXXX, licența nr. 095. Or, afirmațiile expuse în contestație în această 

privință se combat celor reliefate în conținutul sesizărilor adresate Colegiului disciplinar, în care nu se invocă  

și nu se probează comiterea cărorva abateri disciplinare de către executorul judecătoresc. 



 

Prin urmare, declararea sesizării ca fiind inadmisibilă, în temeiul prevăzut la pct.43 lit. b) din 

Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar, este întemeiată.   

De asemenea, membrii completului de admisibilitate au reținut ca fiind neîntemeiat și argumentul 

autorului contestației precum că, în virtutea depunerii sesizărilor până la intrarea în vigoare a modificărilor în 

privința Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești și a Regulamentului de activitate al 

Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, acestea nu pot fi supuse examinării prin prisma criteriilor 

de admisibilitate, prevăzute de pct.43 din Regulament, întrucât acest procedeu afectează raporturile juridice 

preexistente intrării în vigoare a noilor prevederi legislative. 

În acest sens, se remarcă că potrivit alin.(2) al art. II din Legea nr.86  din 28.04.2016 cu privire la 

modificarea și completarea Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești, sesizările privind 

tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc depuse în conformitate cu prevederile 

art. 22 alin. (1) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti până la intrarea în 

vigoare a prezentei legi urmează a fi examinate în conformitate cu prevederile legii în vigoare la 

momentul examinării sesizării. 

În lumina normei legale reproduse, completul de admisibilitate conchide că procedura de examinare a 

sesizărilor privitor la faptele executorului judecătoresc, ce pot constitui abateri disciplinare este circumscrisă 

de prevederile legale și normative în vigoare la data examinării sesizării, și nu conform prevederilor  

operante la data depunerii acesteia. 

Cît privește declararea inadmisibilității sesizării pe motivul că nu este semnată de autor (pct.43 lit.c) 

din Regulament) și nu este înaintată de persoana, al cărei drept este pretins a fi încălcat sau lipsește dovada 

împuternicirii corespunzătoare a altei persoane în acest sens (pct.43 lit.d) din Regulament), se precizează că 

din conținutul procurii nr.59 din 03.05.2015, se atestă că directorul SRL „Cheli-Zin”, dna Elena Zinovcenco 

(care conform Deciziei CÎS din 14.08.2008 deține calitatea de administrator al SRL „Cheli-Zin”) 

împuternicește pe dl Victor Suruceanu, angajat în funcție de consilier juridic, în baza ordinului nr.58 din 

03.05.2015, să facă în numele întreprinderii în instanța de judecată toate actele de procedură, inclusiv: 

dreptul semnării cererii și depunerii acesteia în jdecată, strămutarea pricinii la o judecată arbitrală, 

renunțarea totală sau parțială la pretențiile din acțiune, majorarea sau reducerea cuantumului pretențiilor, 

modificarea temeiului sau obiectului acțiunii, încheierea tranzacțiilor, intentarea acțiunii reconvenționale, 

atacarea hotărîrilor judecătorești, prezentarea și retragerea titlului și a ordonanțelor spre/din urmărire, 

amînarea sau eșalonarea executării hotărîrii, schimbarea modului de executare și primirea bunurilor sau 

banilor în temeiul actelor executorii. 

În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) C.civ., procură este înscrisul întocmit pentru 

atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanţi. 

Totodată, din perspectiva alin.(2) art. 242 C.civ., se desprinde că actul juridic încheiat de 

reprezentant în numele reprezentatului dă naştere, modifică sau stinge drepturile şi obligaţiile civile 

ale reprezentatului, în limitele împuternicirilor acordate. 

În aceeași ordine de idei, conform normelor generale statuate de legislația procedurală, împuternicirile 

reprezentantului persoanei juridice trebuie să fie formulate într-o procură, eliberată şi legalizată în modul 

stabilit de lege. Procurile se eliberează în numele persoanei juridice cu contrasemnătura administratorului ei 



sau a unei alte persoane împuternicite, adeverite prin acte de constituire şi sigilate cu ştampila acestei 

organizaţii. 

În contextul celor arătate, completul de admisibilitate apreciază drept justă concluzia de a declara 

inadmisibilă sesizarea depusă de SRL „Cheli-Zin” în temeiul pct.43 lit.c) și d) din Regulament. 

Or, sesizarea este semnată de către dl Victor Suruceanu, căruia, reieșind din împuternicirile acordate 

prin procura anexată la materialele dosarului disciplinar, nu i-a fost delegat dreptul de reprezentare a 

întreprinderii în fața Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești sau de a depune careva cereri 

(sesizări) în adresa acestuia.  

În aceeași ordine de idei, nu poate fi reținut argumentul autorului contestației, precum că Colegiul 

disciplinar pe lîngă UNEJ reprezintă un organ administrativ și din acest considerent adresarea către acesta nu 

necesită o formă specială a procurii, întrucât o asemenea abordare a problemei depășește prevederile legale 

de referință. Aceasta, deoarece împuternicirile acordate reprezentantului  prin procură configurează limitele 

de acțiune al acestuia. În caz contrar, s-ar admite acționarea discreționară a reprezentanților, ceea ce ar avea 

ca efect posibila prejudiciere a intereselor reprezentatului. 

În succesiunea considerentelor expuse, urmare a examinării deciziei contestate, prin prisma 

argumentelor invocate în cererea depusă, în raport cu materialele dosarului și prevederile legale pertinente, în 

temeiul pct. pct. 35, 47 ale Regulamentului de activitate al Colegiului disciplinar al executorilor 

judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.96 din 20.02.2017 (publicat în Monitorul Oficial 

2017, nr.2-8, art.1),  

se dispune: 
 

1. A respinge contestația depusă de SRL „Cheli-Zin” împotriva Deciziei privind 

inadmisibilitatea sesizării nr.3/89Di din 28 martie 2017 adoptată privitor la sesizarea înregistrată cu 

nr.3 din 09.03.17 înaintată de SRL „Cheli-Zin” privind executorul judecătoresc XXXXX, licența nr. 

095. 

 

2. A aduce prezenta decizie la cunoștința membrilor Colegiului disciplinar, autorului 

contestației și a executorului judecătoresc vizat.  

 

 Prezenta decizie nu poate fi contestată. 

 

 

 

             Membrii Colegiului Disciplinar                                                          Semnătura 

  

 


