UNIUNEA NATIONALA
A EXECUTORILOR JUDECATORESTI DIN ROMANIA
str. Alecu Russo nr. 13 – 19, et. 2, ap. 5, sector 2 – Bucureşti; uniune@executori.ro; www.executori.ro
tel: 021/320.50.92; fax: 021/320.50.90

HOTĂRÂRE
dată astăzi, 19.11.2012, în Bucureşti
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva hotărârii
Comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concursul sau
examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele
care au exercitat timp de trei ani funcţii de specialitate juridică
din 21 noiembrie 2012
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva hotărârii
comisiei prevăzute la art. 28 lit. a1) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr.
188/2000 (r1) privind executorii judecătoreşti de către candidaţii respinşi la înscrierea
la concurs sau examen, constituită din următorii membri:






Aurelia Panait - reprezentant Ministerul Justiției
Lenuța Martiniuc - reprezentant Ministerul Justiției
Coca Sima - reprezentant Ministerul Justiției
Stănescu Ilie - reprezentant U.N.E.J.
Lucian Ezer - reprezentant U.N.E.J.

a procedat la verificarea celor 4 contestaţii depuse de candidaţii respinşi la
înscrierea la concursul sau examenul de admitere în profesia de executor
judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani funcţii de
specialitate juridică.
După verificarea contestaţiilor formulate de către candidaţii respinşi la
înscrierea la concursul sau examenul de admitere în profesia de executor
judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani funcţii de
specialitate juridică, în temeiul art. 28 lit. a1) din Regulamentul de punere în aplicare
a Legii nr.188/2000 (r1) privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul
ministrului justiţiei nr. 210/2001,

Emite următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Admite contestaţiile formulate de următorii candidaţi, întrucât aceştia fac
dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 15 din Legea nr.188/2000 (r1) privind
executorii judecătoreşti:
1. Ciocîrlan Constantin - CEJ Galați;
2. Ciobanu Vasile Bogdan - CEJ Bacău;
3. Perde Vasile Florin - CEJ Cluj.
Art. 2 Respinge contestaţia formulată de candidatul Neagu Florentina - CEJ
București - nu face dovada îndeplinirii condiției prevăzute de art. 15 lit. g) din Legea
nr.188/2000 (r1) privind executorii judecătoreşti, respectiv nu face dovada exercitării
timp de 3 ani a unei funcții de specialitate juridică (din actele doveditoare depuse
rezultă că vechimea deținută de candidat este de 2 ani, 7 luni și 14 zile).
Prezenta hotărâre este definitivă.
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