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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind demisia domnului deputat Adrian N„stase din func˛ia de pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Camera Deputa˛ilor ia act de demisia
din func˛ia de pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor,
prezentat„ de domnul Adrian N„stase, apar˛in‚nd

Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, ∫i
declar„ vacant„ func˛ia de pre∫edinte al Camerei
Deputa˛ilor.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din data de 16 martie 2006.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™
Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 9.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 240/17.III.2006

DECIZII
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului
Ón perioada 15—19 martie 2006
Œn conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului,
Pre∫edintele Senatului

d e c i d e:

Articol unic. — Pe perioada absen˛ei din ˛ar„ a pre∫edintelui Senatului,
Óntre 15—19 martie 2006 conducerea Senatului va fi asigurat„ de domnul
senator Doru Ioan T„r„cil„, vicepre∫edinte al Senatului.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 15 martie 2006.
Nr. 2.

DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind constituirea Comitetului de coordonare pentru accelerarea implement„rii
Strategiei Guvernului Rom‚niei de Ómbun„t„˛ire a situa˛iei romilor
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. — Œn vederea respect„rii angajamentelor
Guvernului Rom‚niei asumate pentru implementarea
Programului PHARE 2004 destinat Ómbun„t„˛irii situa˛iei
romilor la nivel de comunit„˛i, se constituie Comitetul de
coordonare pentru accelerarea implement„rii Strategiei
Guvernului Rom‚niei de Ómbun„t„˛ire a situa˛iei romilor,
denumit Ón continuare Comitetul de coordonare.
Art. 2. — Comitetul de coordonare este format din
reprezentan˛i ai Unit„˛ii implementare program din cadrul
Secretariatului General al Guvernului ∫i din reprezentan˛i ai
urm„toarelor institu˛ii implicate Ón implementarea
Programului PHARE 2004:
1. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi;
2. Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii;
3. Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor;
4. Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei;
5. Ministerul S„n„t„˛ii;
6. Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului;
7. Ministerul Justi˛iei;
8. Ministerul Finan˛elor Publice.

Art. 3. — Pre∫edintele Comitetului de coordonare este
domnul Victor Giosan, secretar de stat Ón cadrul
Secretariatului General al Guvernului, coordonator al Unit„˛ii
implementare program din cadrul Secretariatului General al
Guvernului.
Art. 4. — (1) Œn termen de 3 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei decizii, institu˛iile prev„zute la art. 2 vor
comunica Secretariatului General al Guvernului numele
reprezentan˛ilor desemna˛i Ón cadrul Comitetului de
coordonare.
(2) Componen˛a nominal„ a Comitetului de coordonare
se aprob„ prin ordin al ministrului delegat pentru
coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Ón
termen de 5 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
decizii.
Art. 5. — Sarcinile ∫i Óndatoririle specifice ale
Comitetului de coordonare includ urm„toarele:
a) s„ asigure stabilirea ∫i func˛ionarea corect„ a
mecanismelor de grant pentru sprijin de la nivel central,
inclusiv a sumelor alocate de la buget care trebuie
transferate la nivel local pentru implementare;
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b) s„ ofere expertiz„ tehnic„ pentru implementarea
Programului PHARE 2004;
c) s„ asigure coordonarea corespunz„toare a
componentelor Programului PHARE 2004;
d) s„ asigure respectarea, la termen, a angajamentelor
Guvernului Rom‚niei Ón implementarea Programului
PHARE 2004.
Art. 6. — Comitetul de coordonare se va Óntruni la
solicitarea pre∫edintelui, lunar sau ori de c‚te ori este
necesar, Ón plen, precum ∫i Ón grupuri de lucru constituite
din reprezentan˛ii institu˛iilor publice prev„zute la art. 2, Ón
func˛ie de subcomponentele Programului PHARE 2004.
Art. 7. — La lucr„rile Comitetului de coordonare ∫i ale
grupurilor de lucru pot participa Ón calitate de invita˛i
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reprezentan˛i ai organiza˛iilor neguvernamentale, ai
institutelor de cercetare, ai organiza˛iilor na˛ionale sau
interna˛ionale cu experien˛„ Ón domeniu, precum ∫i orice
alte persoane a c„ror prezen˛„ este considerat„ util„.
Art. 8. — (1) Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei decizii, Comitetul de coordonare va
elabora proiectul regulamentului de organizare ∫i
func˛ionare propriu, care se aprob„ prin ordin al ministrului
delegat pentru coordonarea Secretariatului General al
Guvernului.
(2) Atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile specifice fiec„reia dintre
institu˛iile publice prev„zute la art. 2 se stabilesc prin
Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Comitetului de
coordonare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 15 martie 2006.
Nr. 27.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIﬁIEI

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea anexei la Ordinul ministrului justi˛iei nr. 210/2001
pentru aprobarea Regulamentului de punere Ón aplicare a Legii nr. 188/2000
privind executorii judec„tore∫ti
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor
m„suri necesare Ón procesul de integrare european„,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Justi˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul justi˛iei emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului justi˛iei
nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere
Ón aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii
judec„tore∫ti, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatele (1), (2), (3) ∫i (4) ale articolului 5 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 5. — (1) Num„rul executorilor judec„tore∫ti din
circumscrip˛ia fiec„rei judec„torii ∫i din municipiul Bucure∫ti
se stabile∫te ∫i se actualizeaz„ de ministrul justi˛iei, prin
ordin, cu consultarea Consiliului Uniunii Na˛ionale a
Executorilor Judec„tore∫ti, Ón func˛ie de cerin˛ele locale
determinate de Óntinderea teritoriului, de num„rul locuitorilor,
de volumul de activitate, precum ∫i de num„rul executorilor
judec„tore∫ti stagiari care au promovat examenul de
capacitate.
(2) Ministrul justi˛iei stabile∫te ∫i actualizeaz„ num„rul
executorilor judec„tore∫ti anual sau ori de c‚te ori este

necesar, cu consultarea Consiliului Uniunii Na˛ionale a
Executorilor Judec„tore∫ti.
(3) Dispozi˛iile alin. (1) ∫i (2) nu se aplic„ executorilor
judec„tore∫ti c„rora le-a Óncetat suspendarea exercit„rii
func˛iei.
(4) La numirea pe posturile declarate disponibile Ón
condi˛iile alin. (2) vor avea prioritate, Ón urm„toarea ordine:
a) executorii judec„tore∫ti stagiari care au promovat
examenul de capacitate;
b) persoanele care au promovat concursul sau
examenul anual de admitere Ón profesie;
c) executorii judec„tore∫ti care solicit„ schimbarea
sediului biroului dintr-o circumscrip˛ie a judec„toriei Ón alta;
d) persoanele numite executor judec„toresc cu scutire
de examen, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 15 lit. g) din
lege.“
2. Alineatul (5) al articolului 5 se abrog„.
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3. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Consiliul Uniunii Na˛ionale a Executorilor
Judec„tore∫ti va Óntocmi ∫i va actualiza permanent liste
cuprinz‚nd:
— executorii judec„tore∫ti incompatibili, indic‚ndu-se
temeiul incompatibilit„˛ii;
— executorii judec„tore∫ti care sunt suspenda˛i din
func˛ie Ón temeiul art. 23 lit. a) ∫i lit. b) teza a doua, lit. c),
d) ∫i e) din lege;
— executorii judec„tore∫ti a c„ror calitate a Óncetat;
— executorii judec„tore∫ti stagiari, indic‚nd biroul Ón
care sunt angaja˛i ∫i data Óncheierii contractului individual
de munc„.
(2) Listele se vor comunica direc˛iei de specialitate din
cadrul Ministerului Justi˛iei Ón termen de 15 zile de la
Óntocmirea, respectiv actualizarea acestora.“
4. Alineatele (1) ∫i (3) ale articolului 13 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 13. — (1) Durata stagiului se suspend„ pe timpul
serviciului militar sau al concentr„rii, al concediului de
maternitate ∫i de cre∫tere a copilului p‚n„ la v‚rsta de
2 ani ori Ón alte cazuri prev„zute de lege.
............................................................................................
(3) Suspendarea prev„zut„ la alin. (1) se constat„ de
c„tre colegiul director al Camerei executorilor judec„tore∫ti
Ón circumscrip˛ia c„reia are sediul biroului executorul
judec„toresc care a Óncheiat contract individual de munc„
cu executorul judec„toresc stagiar.“
5. Alineatele (1), (2) ∫i (4) ale articolului 14 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Colegiul director va solicita, Ón ultimul
trimestru al anului, executorilor judec„tore∫ti din cadrul
fiec„rei Camere a executorilor judec„tore∫ti s„ Ó∫i exprime
op˛iunea privind angajarea Ón anul urm„tor a unor executori
judec„tore∫ti stagiari Ón cadrul birourilor lor.
(2) Dup„ centralizarea op˛iunilor, colegiul director al
fiec„rei Camere a executorilor judec„tore∫ti propune spre
aprobare Consiliului Uniunii Na˛ionale a Executorilor
Judec„tore∫ti num„rul executorilor judec„tore∫ti stagiari
care pot fi angaja˛i Ón anul urm„tor Ón birourile de executori
judec„tore∫ti. P‚n„ la data de 31 ianuarie a anului pentru
care se fac propunerile, Consiliul Uniunii Na˛ionale a
Executorilor Judec„tore∫ti va transmite Ministerului Justi˛iei
necesarul de posturi vacante de executor judec„toresc
stagiar, pentru a fi avut Ón vedere la actualizarea num„rului
executorilor judec„tore∫ti.
............................................................................................
(4) Angajarea executorului stagiar Ón cadrul unui birou
Ón care func˛ioneaz„ mai mul˛i executori judec„tore∫ti
asocia˛i se face de c„tre executorul judec„toresc desemnat
titular al biroului prin contractul de societate civil„.“
6. Titlul sec˛iunii a 4-a va avea urm„torul cuprins:
îSECﬁIUNEA a 4-a
Organizarea ∫i desf„∫urarea concursului sau examenului
de admitere Ón profesie ∫i a examenului de capacitate“

7. Titlul paragrafului 1 din sec˛iunea a 4-a va avea
urm„torul cuprins:
î§1. Organizarea ∫i desf„∫urarea concursului sau
examenului de admitere Ón profesie pentru executorii
judec„tore∫ti stagiari“
8. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — Selec˛ia candida˛ilor pentru admiterea Ón
profesie se face pe baza unui concurs sau examen
organizat anual sau ori de c‚te ori este necesar de
Uniunea Na˛ional„ a Executorilor Judec„tore∫ti, la solicitarea
ministrului justi˛iei. Concursul sau examenul se va desf„∫ura
sub coordonarea ∫i controlul Ministerului Justi˛iei.“

9. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 18. — (1) Cererea de Ónscriere Ómpreun„ cu
dovezile privind Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute la art. 15
lit. a)—f) din lege se depun, cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte
de data sus˛inerii concursului sau examenului, la Camera
executorilor judec„tore∫ti Ón a c„rei circumscrip˛ie se afl„
localitatea unde domiciliaz„ candidatul.“
10. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 21. — (1) Data ∫i locul concursului sau examenului
vor fi stabilite prin ordin al ministrului justi˛iei, cu
consultarea Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti,
∫i vor fi comunicate Camerelor executorilor judec„tore∫ti cu
60 de zile Ónainte de aceast„ dat„, Ón vederea Ón∫tiin˛„rii
candida˛ilor, fiind publicate ∫i Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a III-a. Œn acelea∫i condi˛ii va fi publicat„
∫i lista cuprinz‚nd posturile vacante. De asemenea,
acestea vor fi publicate ∫i pe paginile de Internet ale
Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti ∫i Ministerului
Justi˛iei.
(2) Cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de data concursului sau
examenului, Consiliul Uniunii Na˛ionale a Executorilor
Judec„tore∫ti va stabili adresa exact„ ∫i ora Ónceperii
concursului sau examenului ∫i le va comunica Camerelor
executorilor judec„tore∫ti ∫i Ministerului Justi˛iei. De
asemenea, se va dispune afi∫area acestora la loc vizibil ∫i
accesibil publicului, la sediul tuturor Camerelor executorilor
judec„tore∫ti, fiind publicate ∫i pe paginile de Internet ale
Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti ∫i Ministerului
Justi˛iei.“
11. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22. — (1) Œn vederea sus˛inerii concursului sau
examenului Ministerul Justi˛iei ∫i Consiliul Uniunii Na˛ionale
a Executorilor Judec„tore∫ti vor stabili tematica cu caracter
teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil, drept
comercial, drept constitu˛ional ∫i organizarea profesiei de
executor judec„toresc.
(2) Tematica va fi transmis„ Camerelor executorilor
judec„tore∫ti cu cel pu˛in 60 de zile Ónaintea datei
concursului sau examenului ∫i va fi afi∫at„ de Óndat„, la
loc vizibil ∫i accesibil publicului, la sediul acestora. De
asemenea, va fi publicat„ pe paginile de Internet ale
Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti ∫i Ministerului
Justi˛iei.“
12. Alineatul (2) al articolului 23 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Subiectele vor fi stabilite cu 24 de ore Ónaintea
datei concursului sau examenului ∫i vor fi redactate astfel
Ónc‚t s„ acopere Óntreaga tematic„, formul‚ndu-se c‚te
20 de subiecte din fiecare materie.“
13. Articolul 24 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 24. — (1) Œn ziua concursului sau examenului, cu
30 de minute Ónainte de ora Ónceperii acestuia, comisia
care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin
tragere la sor˛i a unui set de 10 subiecte, Óntocmindu-se
un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei.
(2) Extragerea prin tragere la sor˛i se va face de c„tre
pre∫edintele comisiei.
(3) Durata concursului sau examenului este de 4 ore,
Óncep‚nd cu ora ∫i minutul Ón care a fost dictat ultimul
subiect, acestea consemn‚ndu-se Ón procesul-verbal
semnat de cei desemna˛i cu organizarea ∫i supravegherea
desf„∫ur„rii regulamentare a concursului sau examenului.“
14. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 25. — (1) Repartizarea candida˛ilor pe s„li, acolo
unde este cazul, se va afi∫a la locul desf„∫ur„rii concursului
sau examenului, cu 3 zile Ónainte de data acestuia.
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(2) Apelul candida˛ilor la locul desf„∫ur„rii concursului
sau examenului se va face cu cel mult 30 de minute
Ónaintea orei stabilite, Ón vederea Óndeplinirii m„surilor
prealabile (verificarea identit„˛ii, primirea foilor pentru
examen).
(3) Œn sala Ón care are loc concursul sau examenul ∫i
pe toat„ durata desf„∫ur„rii acestuia candida˛ilor le este
permis s„ aib„ pe mas„ numai colile de h‚rtie ∫i
instrumentele de scris.
(4) Nerespectarea obliga˛iei prev„zute la alin. (3) va
avea drept urmare eliminarea din concurs sau examen a
candidatului ∫i anularea lucr„rii.
(5) Dup„ verificarea identit„˛ii candida˛ilor, ie∫irea din
sal„ a acestora, sub orice motiv, atrage eliminarea din
concurs sau examen. P„r„sirea temporar„ a s„lii se face
numai Ón cazuri excep˛ionale, cu Ónso˛itor.
(6) Dup„ Ónceperea comunic„rii subiectelor, accesul
candida˛ilor Ón sala de concurs sau examen este interzis.
(7) Candidatul are obliga˛ia s„ predea lucrarea comisiei
de coordonare ∫i supraveghere din acea sal„, semn‚nd Ón
borderoul special Óntocmit.
(8) Dup„ predarea lucr„rii este interzis„ revenirea Ón
sal„ a candidatului.“
15. Alineatul (1) al articolului 27 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 27. — (1) Pentru buna desf„∫urare a concursului
sau examenului de admitere Ón profesia de executor
judec„toresc Consiliul Uniunii Na˛ionale a Executorilor
Judec„tore∫ti ∫i direc˛ia de specialitate din cadrul
Ministerului Justi˛iei Ó∫i vor desemna reprezentan˛i, Ón
condi˛iile prev„zute Ón prezentul regulament.“
16. La articolul 27, dup„ alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) La desf„∫urarea concursului sau examenului
prev„zut la alin. (1), reprezentan˛ii organiza˛iilor
neguvernamentale particip„, la solicitarea lor, cu statut de
observator.“
17. Articolul 28 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 28. — Œn vederea organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii
concursului sau examenului de admitere Ón profesia de
executor judec„toresc se vor constitui ∫i vor func˛iona
urm„toarele comisii:
a) Comisia pentru verificarea Óndeplinirii condi˛iilor de
Ónscriere la concurs sau examen ∫i rezolvarea contesta˛iilor
Ómpotriva avizului negativ dat de colegiul director al
Camerei executorilor judec„tore∫ti la cererea de Ónscriere ∫i
pentru verificarea centralizatoarelor, format„ din 2 executori
judec„tore∫ti ∫i 2 reprezentan˛i ai direc˛iei de specialitate
din Ministerul Justi˛iei. Comisia verific„ dosarele candida˛ilor
∫i hot„r„∫te cu majoritatea voturilor membrilor s„i,
comunic‚nd, cu cel pu˛in 4 zile Ónainte de data concursului
sau examenului, situa˛ia centralizat„, care se va afi∫a de
Óndat„, la loc vizibil ∫i accesibil publicului, la sediul fiec„rei
Camere a executorilor judec„tore∫ti. De asemenea, va fi
publicat„ ∫i pe pagina de Internet a Uniunii Na˛ionale a
Executorilor Judec„tore∫ti;
b) Comisia pentru organizarea ∫i supravegherea
concursului sau examenului, compus„ din 2 reprezentan˛i
ai Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti ∫i
2 reprezentan˛i ai Ministerului Justi˛iei. La activitatea
acestei comisii vor putea fi coopta˛i pe l‚ng„ membrii ei,
dup„ caz, ∫i executori judec„tore∫ti sau personal angajat la
Camera executorilor judec„tore∫ti ∫i la Consiliul Uniunii
Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti. Pe l‚ng„ activitatea
de supraveghere aceast„ comisie asigur„ verificarea
identit„˛ii candida˛ilor, distribuirea colilor de concurs sau
examen Ón condi˛iile prezentului regulament, respectarea de
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c„tre candida˛i a condi˛iilor regulamentare cu privire la
desf„∫urarea concursului sau examenului, preluarea
lucr„rilor predate de candida˛i ∫i predarea lor, pe baz„ de
proces-verbal, comisiei pentru elaborarea subiectelor ∫i
notarea lucr„rilor de concurs sau examen. La primirea
lucr„rilor ∫i, respectiv, la predarea lor se verific„ dac„ este
sigilat„ partea de lucrare pe care candidatul ∫i-a Ónscris
datele de identificare. Lucr„rile predate de candida˛i vor fi
semnate, spre neschimbare, de 2 membri ai comisiei, un
reprezentant al Ministerului Justi˛iei ∫i un reprezentant al
Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti. Suportul de
scris va fi preg„tit de aceast„ comisie Ón seturi de c‚te
5 coli, av‚nd pe fiecare fil„ sigiliul Uniunii Na˛ionale a
Executorilor Judec„tore∫ti ∫i al compartimentului de
specialitate din cadrul Ministerului Justi˛iei;
c) Comisia pentru elaborarea subiectelor ∫i notarea
lucr„rilor de concurs sau examen, format„ din: un membru
al Consiliului Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti,
desemnat de pre∫edintele acestuia; 2 reprezentan˛i ai
direc˛iei de specialitate din Ministerul Justi˛iei; dou„ cadre
didactice universitare de la facult„˛ile de drept din ˛ar„;
2 executori judec„tore∫ti desemna˛i de Consiliul Uniunii
Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti dintre cei propu∫i de
Camerele executorilor judec„tore∫ti Ón condi˛iile art. 27
alin. (2), cu vechime minim„ Ón profesia de executor
judec„toresc de 5 ani, care s-au remarcat prin probitate ∫i
competen˛„ profesional„. Pre∫edintele comisiei este
reprezentantul Consiliului Uniunii Na˛ionale a Executorilor
Judec„tore∫ti, care nu particip„ nemijlocit la notarea
lucr„rilor, av‚nd ca atribu˛ii s„ vegheze la desf„∫urarea
activit„˛ii comisiei Ón conformitate cu prezentul regulament;
d) Comisia pentru solu˛ionarea contesta˛iilor, format„
din: 2 executori judec„tore∫ti numi˛i prin hot„r‚re a
Consiliului Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti;
2 reprezentan˛i ai Ministerului Justi˛iei numi˛i prin ordin al
ministrului justi˛iei; un cadru didactic universitar de la o
facultate de drept, al˛ii dec‚t cei care au alc„tuit comisia
prev„zut„ la lit. c).“
18. Alineatul (2) al articolului 29 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Baremul de notare se va Óntocmi, Ón condi˛iile
alin. (1), Ón timpul desf„∫ur„rii concursului sau examenului
∫i va fi afi∫at pentru consultarea de c„tre candida˛i.“
19. Alineatul (3) al articolului 31 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Datele prev„zute la alin. (2) se Ónscriu Ón
centralizatorul final care constituie lista cuprinz‚nd
rezultatele concursului sau examenului. Fiecare pagin„ a
acestei liste va fi semnat„ de to˛i membrii comisiei.“
20. Articolul 32 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 32. — (1) Consiliul Uniunii Na˛ionale a Executorilor
Judec„tore∫ti va proceda la comunicarea c„tre Camerele
executorilor judec„tore∫ti a centralizatoarelor finale cu
rezultatul concursului sau examenului pentru candida˛ii din
fiecare Camer„ a executorilor judec„tore∫ti.
(2) Colegiul director al fiec„rei Camere a executorilor
judec„tore∫ti va afi∫a la sediul acesteia, la loc vizibil ∫i
accesibil publicului, lista cuprinz‚nd rezultatele concursului
sau examenului, Ón termen de 24 de ore de la primirea
acesteia, Óntocmind procesul-verbal de afi∫are, cu
precizarea datei ∫i orei. De asemenea, lista va fi publicat„
∫i pe paginile de Internet ale Uniunii Na˛ionale a
Executorilor Judec„tore∫ti ∫i Ministerului Justi˛iei.“
21. Alineatul (2) al articolului 33 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Contesta˛iile se depun la Camera executorilor
judec„tore∫ti unde s-a depus cererea de Ónscriere la
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concurs sau examen ∫i se centralizeaz„ la sediul Uniunii
Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti Ón termen de dou„
zile de la data expir„rii termenului prev„zut la alin. (1).“
22. Articolul 34 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 34. — (1) Contesta˛iile vor fi solu˛ionate de
comisia prev„zut„ la art. 28 lit. d) Ón cel mult 5 zile de la
centralizare, comisia fiind ˛inut„ s„ se pronun˛e doar cu
privire la materia invocat„ Ón contesta˛ie.
(2) Comisia nu poate diminua nota ob˛inut„ ini˛ial, Ón
astfel de situa˛ii contesta˛iile urm‚nd s„ fie respinse.
(3) Comisia decide pentru fiecare contesta˛ie, pe baza
baremului folosit la notarea lucr„rilor de comisia prev„zut„
la art. 28 lit. c).
(4) Candida˛ii declara˛i admi∫i ini˛ial nu pot fi declara˛i
respin∫i Ón urma solu˛ion„rii contesta˛iilor, posturile scoase
la concurs sau examen fiind suplimentate Ón vederea
repartiz„rii tuturor candida˛ilor declara˛i admi∫i.
(5) Dispozi˛iile art. 32 se vor aplica Ón mod corespunz„tor.“
23. La articolul 35 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Calendarul desf„∫ur„rii concursului sau examenului
de admitere Ón profesia de executor judec„toresc este
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
regulament.“
24. Articolul 36 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 36. — (1) Ocuparea posturilor de executor
judec„toresc stagiar se va face, la nivelul Óntregii ˛„ri, Ón
ordinea mediilor candida˛ilor, Ón func˛ie de op˛iunile
exprimate Ón cererea de Ónscriere.
(2) Œn cazul Ón care au fost exprimate mai multe op˛iuni
pentru acela∫i post, are prioritate candidatul care a ob˛inut
cea mai mare medie, iar la egalitate de medii, Ón aceast„
ordine:
a) candidatul care are titlul de doctor Ón drept;
b) candidatul cu activitate mai Óndelungat„ Ón func˛ii de
specialitate juridic„ de la ob˛inerea licen˛ei;
c) candidatul care a ob˛inut medie mai mare la
examenul de licen˛„.“
25. Articolul 37 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 37. — (1) Œn termen de 20 de zile de la validarea
rezultatelor se va proceda la Óncheierea contractului de
munc„ Ón condi˛iile art. 19 ∫i 21 din lege ∫i ale art. 14 din
prezentul regulament.
(2) Executorul judec„toresc care refuz„ Óncheierea
contractului individual de munc„, de∫i ∫i-a exprimat
op˛iunea de a angaja Ón anul respectiv Ón cadrul biroului
s„u un executor judec„toresc stagiar ∫i aceast„ op˛iune a
fost aprobat„ de Consiliul Uniunii Na˛ionale a Executorilor
Judec„tore∫ti ∫i cuprins„ Ón ordinul de actualizare emis de
ministrul justi˛iei, r„spunde disciplinar conform art. 44 lit. c)
din lege.“
26. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 38 vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Uniunea Na˛ional„ a Executorilor Judec„tore∫ti
organizeaz„, sub coordonarea ∫i controlul Ministerului
Justi˛iei, cel pu˛in o dat„ pe an examenul de capacitate
pentru executorii judec„tore∫ti stagiari care au Ómplinit
durata de stagiu, Ón condi˛iile prezentului regulament.
(3) Respingerea sau, dup„ caz, neprezentarea
executorului judec„toresc stagiar la dou„ examene de
capacitate consecutive atrage de drept Óncetarea
contractului s„u de munc„ ∫i pierderea calit„˛ii de executor
judec„toresc stagiar.“
27. Alineatele (2), (6) ∫i (7) ale articolului 40 vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Referatul executorului judec„toresc angajator va
cuprinde:
a) data angaj„rii executorului judec„toresc stagiar;

b) conduita executorului judec„toresc stagiar pe durata
stagiului;
c) preocuparea pentru preg„tirea profesional„;
d) volumul de activitate, pe categorii de opera˛iuni;
e) comportamentul executorului judec„toresc stagiar;
f) propunerea motivat„ de admitere sau de respingere
a cererii de Ónscriere la examenul de capacitate.
............................................................................................
(6) Camera executorilor judec„tore∫ti va comunica,
odat„ cu dosarele candida˛ilor, situa˛ia centralizat„ a
acestora, datele de identificare, circumscrip˛ia pentru care
candideaz„, precum ∫i op˛iunile exprimate Ón cererea de
Ónscriere.
(7) Fiecare candidat trebuie s„ formuleze expres Ón
cererea de Ónscriere la examen ordinea op˛iunilor (posturile
pentru care opteaz„, Ón ordinea preferat„), Ón cazul ob˛inerii
unei medii de promovare, dar care nu Ói permite ocuparea
postului pentru care a candidat Ón principal. Op˛iunile se
pot face numai cu privire la posturile vacante cuprinse Ón
ordinul de actualizare.“
28. Alineatul (1) al articolului 41 se abrog„.
29. Articolul 42 se abrog„.
30. Articolul 43 se abrog„.
31. Titlul paragrafului 3 din sec˛iunea a 4-a va avea
urm„torul cuprins:
î§3. Organizarea ∫i desf„∫urarea concursului sau
examenului de admitere Ón profesia de executor
judec„toresc pentru persoanele care au exercitat timp de
3 ani func˛ii de specialitate juridic„“
32. Articolul 45 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 45. — Pe locurile r„mase vacante dup„ acordarea
priorit„˛ii prev„zute la art. 5 alin. (4) lit. a), Uniunea
Na˛ional„ a Executorilor Judec„tore∫ti va organiza, anual
sau ori de c‚te ori este necesar, concurs sau examen de
admitere Ón profesia de executor judec„toresc pentru
persoanele care au exercitat timp de 3 ani func˛ii de
specialitate juridic„.“
33. Articolul 55 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 55. — (1) Executorul judec„toresc are dreptul la
onorariu pentru activitatea prestat„, stabilit Ón condi˛iile
art. 37 din lege.
(2) Ministrul justi˛iei stabile∫te, cu consultarea Consiliului
Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti, onorariile
minimale ∫i maximale pentru activitatea executorilor
judec„tore∫ti.
(3) La stabilirea onorariilor vor fi avute Ón vedere tarife
care s„ reflecte cheltuiala executorului judec„toresc, efortul
intelectual, complexitatea ∫i valoarea actului, precum ∫i
r„spunderea executorului judec„toresc pentru actul Óndeplinit.
(4) Pentru persoanele cu venituri sub salariul de baz„
minim brut pe ˛ar„, ministrul justi˛iei va stabili onorarii
minimale ∫i maximale speciale, precum ∫i posibilitatea
achit„rii lor Ón mai multe tran∫e.
(5) Onorariile se actualizeaz„ Ón acelea∫i condi˛ii
prev„zute de lege pentru stabilirea lor.“
34. Dup„ articolul 58 se introduce un nou articol,
articolul 581, cu urm„torul cuprins:
îArt. 581. — (1) Executorii judec„tore∫ti au obliga˛ia s„
participe, cel pu˛in o dat„ la 3 ani, la programe de formare
profesional„ continu„ organizate de Uniunea Na˛ional„ a
Executorilor Judec„tore∫ti, de Camerele executorilor
judec„tore∫ti de pe l‚ng„ cur˛ile de apel, de institu˛ii de
Ónv„˛„m‚nt superior din ˛ar„ sau din str„in„tate ori la alte
forme de perfec˛ionare profesional„.
(2) Uniunea Na˛ional„ a Executorilor Judec„tore∫ti
aprob„ anual, la propunerea Camerelor executorilor
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judec„tore∫ti de pe l‚ng„ cur˛ile de apel, programul de
formare profesional„ continu„ a executorilor judec„tore∫ti.
(3) Formarea profesional„ continu„ a executorilor
judec„tore∫ti se realizeaz„ ˛in‚ndu-se seama de
necesitatea specializ„rii lor.“
35. Dup„ articolul 58 1 se introduce un nou articol,
articolul 582, cu urm„torul cuprins:
îArt. 582. — (1) Œn cadrul fiec„rei Camere a executorilor
judec„tore∫ti de pe l‚ng„ cur˛ile de apel se organizeaz„
periodic cursuri de formare profesional„ continu„. Tematica
acestora este unitar„ la nivelul Óntregii ˛„ri ∫i se aprob„ de
Uniunea Na˛ional„ a Executorilor Judec„tore∫ti.
(2) Pre∫edintele Camerei executorilor judec„tore∫ti
r„spunde de organizarea activit„˛ii de formare profesional„
continu„ a executorilor judec„tore∫ti din circumscrip˛ia
Camerei ∫i de respectarea tematicii aprobate de Uniunea
Na˛ional„ a Executorilor Judec„tore∫ti.
(3) La cursurile de formare profesional„ vor participa ∫i
reprezentan˛i ai direc˛iei de specialitate, precum ∫i inspectori
de specialitate din Ministerul Justi˛iei, Ón vederea cunoa∫terii
problemelor teoretice ∫i practice cu care se confrunt„
executorii judec„tore∫ti Ón activitatea de executare silit„.
(4) Œn vederea verific„rii ∫i evalu„rii Óndeplinirii obliga˛iei
de formare profesional„, direc˛iei de specialitate din
Ministerul Justi˛iei i se vor trimite, dup„ fiecare curs,
materialele privind tematica, precum ∫i o prezentare a
problemelor dezb„tute, a punctelor Ón divergen˛„ ∫i a
propunerilor de solu˛ionare a acestora.“
36. Articolul 67 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 67. — (1) Titularul ac˛iunii disciplinare este
ministrul justi˛iei sau colegiul director al Camerei
executorilor judec„tore∫ti.
(2) Cercetarea prealabil„ se efectueaz„ de inspectori de
specialitate din Ministerul Justi˛iei sau de colegiul director
al Camerei executorilor judec„tore∫ti.
(3) Œn cazul suspend„rii din func˛ie sau al excluderii din
profesie potrivit art. 46 lit. d) ∫i e) din lege, cercetarea
prealabil„ este obligatorie.“
37. Articolul 68 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 68. — (1) Œn vederea cercet„rii prealabile a
executorului judec„toresc, ministrul justi˛iei se autosesizeaz„.
(2) Dac„ ac˛iunea disciplinar„ este exercitat„ de colegiul
director al Camerei executorilor judec„tore∫ti, acesta se
poate autosesiza sau poate fi sesizat de Consiliul Uniunii
Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti prin pre∫edinte sau
Ónlocuitorul acestuia.
(3) Œn termen de 60 de zile de la data sesiz„rii,
respectiv a autosesiz„rii, ministrul justi˛iei, prin inspectori de
specialitate, sau colegiul director efectueaz„ cercetarea
prealabil„, ancheteaz„ executorul judec„toresc Ón cauz„ ∫i
Ói aduc la cuno∫tin˛„ con˛inutul dosarului, urm‚nd a
promova sau nu ac˛iunea disciplinar„.
(4) Colegiul director are obliga˛ia de a comunica, Ón cel
mai scurt timp, m„surile dispuse prin hot„r‚re de Consiliul
de disciplin„ at‚t Consiliului Uniunii Na˛ionale a Executorilor
Judec„tore∫ti, c‚t ∫i ministrului justi˛iei.“
38. Articolul 70 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 70. — Dac„ se constat„ c„ executorul
judec„toresc cercetat a s„v‚r∫it una dintre abaterile
disciplinare prev„zute la art. 44 din lege, ministrul justi˛iei
sau colegiul director sesizeaz„ Consiliul de disciplin„.“
39. Alineatul (1) al articolului 78 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 78. — (1) Executorul judec„toresc Ó∫i stabile∫te
sediul biroului Óntr-o localitate din circumscrip˛ia judec„toriei
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Ón care a fost numit prin ordin al ministrului justi˛iei sau, Ón
caz de asociere, Ón localitatea Ón care Ó∫i are sediul biroului
unul dintre executorii judec„tore∫ti cu care se asociaz„.“
40. Articolul 79 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 79. — (1) Schimbarea sediului biroului executorului
judec„toresc dintr-o circumscrip˛ie Ón alta se face, la
cerere, pe post vacant.
(2) Posturile r„mase vacante dup„ acordarea priorit„˛ilor
prev„zute la art. 5 alin. (4) lit. a) ∫i b) se comunic„, Ón
termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor
concursului sau examenului prev„zut la art. 45, de c„tre
Consiliul Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti
Camerelor executorilor judec„tore∫ti, Ón vederea afi∫„rii la
sediul acestora, la loc vizibil ∫i accesibil publicului. Lista
posturilor vacante pe care pot avea loc schimb„ri de sediu
se va publica ∫i pe pagina de Internet a Uniunii Na˛ionale
a Executorilor Judec„tore∫ti.
(3) Cererea de schimbare a sediului biroului se face Ón
termen de 15 zile de la data aducerii la cuno∫tin˛„ a
num„rului de posturi vacante r„mase dup„ respectarea
priorit„˛ilor prev„zute la art. 5 alin. (4).
(4) Cererea va fi avizat„ de Consiliul Uniunii Na˛ionale
a Executorilor Judec„tore∫ti ∫i aprobat„ de ministrul justi˛iei
Ón condi˛iile prezentului regulament.
(5) Executorul judec„toresc a c„rui cerere de schimbare
de sediu a fost aprobat„ are obliga˛ia de a face Ónscrierile
corespunz„toare, potrivit prevederilor art. 7 ∫i 8; cu privire
la arhiv„ fiind aplicabile dispozi˛iile art. 51.“
41. Dup„ articolul 79 se introduce un nou articol,
articolul 791, cu urm„torul cuprins:
îArt. 791. — (1) C‚nd num„rul cererilor de schimbare
de sediu este mai mare dec‚t num„rul posturilor vacante
dintr-o circumscrip˛ie a judec„toriei, posturile se vor ocupa
prin concurs, Ón ordinea mediilor ob˛inute de candida˛i.
(2) Concursul pentru schimb„ri de sediu dintr-o
circumscrip˛ie Ón alta va fi organizat de Uniunea Na˛ional„
a Executorilor Judec„tore∫ti, sub coordonarea ∫i controlul
Ministerului Justi˛iei.
(3) Ministerul Justi˛iei ∫i Consiliul Uniunii Na˛ionale a
Executorilor Judec„tore∫ti vor stabili tematica cu caracter
teoretic din materiile: drept procesual civil — cartea a V-a —
despre executarea silit„ ∫i organizarea profesiei de
executor judec„toresc.
(4) Tematica va fi transmis„ Camerelor executorilor
judec„tore∫ti cu cel pu˛in 60 de zile Ónaintea datei
concursului ∫i va fi afi∫at„ la sediul acestora.
(5) Cererile de Ónscriere la concurs se depun, cu cel
pu˛in 30 de zile Ónainte de data sus˛inerii acestuia, la
Camera executorilor judec„tore∫ti Ón a c„rei circumscrip˛ie
candidatul are sediul biroului. Dup„ expirarea termenului
men˛ionat mai sus, cererile vor fi considerate ca tardiv
formulate ∫i nu vor mai fi primite.
(6) Œn ziua examenului, cu 30 de minute Ónainte de ora
Ónceperii acestuia, comisia care a redactat subiectele va
proceda la alegerea prin tragere la sor˛i a unui set de
4 subiecte, Óntocmindu-se un proces-verbal constatator
semnat de membrii comisiei.
(7) Extragerea prin tragere la sor˛i se va face de c„tre
pre∫edintele comisiei.
(8) Durata examenului este de dou„ ore Óncep‚nd cu
ora ∫i minutul Ón care a fost dictat ultimul subiect, acestea
consemn‚ndu-se Ón procesul-verbal semnat de cei
desemna˛i cu organizarea ∫i supravegherea desf„∫ur„rii
regulamentare a examenului.
(9) Dispozi˛iile art. 20, 21 ∫i ale art. 23, 25—36 ∫i 44
se aplic„ Ón mod corespunz„tor.“
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42. Alineatul (1) al articolului 98 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 98. — (1) Consiliul Uniunii va Ónainta ministrului
justi˛iei ∫i direc˛iei de specialitate, la Ónceputul fiec„rui an,
o informare cu privire la activitatea executorilor
judec„tore∫ti desf„∫urat„ Ón anul precedent, cuprinz‚nd
date statistice, aspecte rezultate din verific„rile efectuate,
m„surile luate pentru Ónl„turarea deficien˛elor constatate,
precum ∫i propuneri de Ómbun„t„˛ire a activit„˛ii sub aspect
legislativ ∫i administrativ.“
43. Articolul 101 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 101. — (1) Ministrul justi˛iei exercit„ controlul
activit„˛ii executorilor judec„tore∫ti prin inspectori generali
de specialitate, potrivit legii, oric‚nd consider„ necesar.
(2) Controlul prive∫te, Ón principal, respectarea legii Ón
activitatea profesional„ a executorilor judec„tore∫ti, ˛inerea
corect„ a registrelor, conservarea arhivei, calitatea actelor
∫i lucr„rilor efectuate de executorii judec„tore∫ti ∫i conduita
executorului judec„toresc Ón Óndeplinirea atribu˛iilor sale, Ón
raport cu autorit„˛ile publice, precum ∫i cu persoanele fizice
∫i juridice. Œn unele situa˛ii ce Ói sunt sesizate, ministrul
justi˛iei va putea cere, dup„ caz, inform„ri privind
activitatea unor executori judec„tore∫ti, din partea
Consiliului Uniunii sau a colegiului director al Camerei
executorilor judec„tore∫ti.
(3) Œn cazul constat„rii de abateri disciplinare, ministrul
justi˛iei, prin intermediul inspectorilor de specialitate, va
efectua cercetarea prealabil„, promov‚nd ac˛iunea
disciplinar„.“
44. Articolul 105 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 105. — Actele de control efectuate de inspectorii
de specialitate din Ministerul Justi˛iei, de Consiliul Uniunii
sau, dup„ caz, de colegiul director al Camerei executorilor
judec„tore∫ti se vor comunica ∫i direc˛iei de specialitate din
cadrul Ministerului Justi˛iei.“
45. La finalul regulamentului se introduce anexa cu
urm„torul cuprins:
îANEX√
la regulament
CALENDARUL

desf„∫ur„rii concursului sau examenului de admitere
Ón profesia de executor judec„toresc
1. Ordinul ministrului justi˛iei prin care se stabilesc data
∫i locul concursului sau examenului
2. Comunicarea datei, locului concursului sau
examenului ∫i a tematicii Camerelor executorilor
judec„tore∫ti, cu 60 de zile Ónainte de aceast„ dat„, Ón
vederea Ón∫tiin˛„rii candida˛ilor

3. Cu 60 de zile Ónainte de data concursului sau
examenului are loc publicarea datei, locului concursului sau
examenului, precum ∫i a listei cuprinz‚nd posturile vacante
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a.
4. Cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de data sus˛inerii
concursului sau examenului are loc depunerea cererilor de
Ónscriere la concurs sau examen.
5. Œn termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru
depunerea dosarului, colegiul director al Camerei
executorilor judec„tore∫ti verific„ Óndeplinirea cerin˛elor
legale pentru Ónscrierea la examen.
6. Cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de data concursului sau
examenului, Consiliul Uniunii Na˛ionale a Executorilor
Judec„tore∫ti va stabili ∫i va dispune afi∫area adresei
exacte ∫i a orei de Óncepere a concursului sau examenului.
7. Cu 10 zile Ónainte de data concursului sau
examenului, colegiul director al fiec„rei Camere a
executorilor judec„tore∫ti depune toate cererile, Ómpreun„
cu dovezile anexate, la comisia pentru verificarea
dosarelor.
8. Cu cel pu˛in 4 zile Ónainte de data concursului sau
examenului, comisia verific„ dosarele candida˛ilor ∫i
comunic„ situa˛ia centralizat„, Ón vederea afi∫„rii.
9. Cu 3 zile Ónainte de data concursului sau
examenului, la locul desf„∫ur„rii acestuia se va afi∫a
repartizarea candida˛ilor pe s„li.
10. Cu 24 de ore Ónaintea datei concursului sau
examenului vor fi stabilite subiectele.
11. Œn termen de 24 de ore de la primirea listei
cuprinz‚nd rezultatele concursului sau examenului, aceasta
se va afi∫a la sediul Camerelor, Uniunii Na˛ionale a
Executorilor Judec„tore∫ti ∫i Ministerului Justi˛iei, precum ∫i
pe pagina acestora de Internet.
12. Œn termen de 3 zile de la data afi∫„rii rezultatelor la
sediul Camerei executorilor judec„tore∫ti, candida˛ii
nemul˛umi˛i pot face contesta˛ie.
13. Contesta˛iile vor fi solu˛ionate de comisia prev„zut„
la art. 28 lit. d) din regulament Ón cel mult 5 zile de la
centralizare.
14. Œn termen de 5 zile de la solu˛ionarea contesta˛iilor,
Consiliul Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti va
proceda la validarea rezultatelor.
15. Œn termen de 10 zile de la validare, rezultatele
concursului sau examenului se vor Ónainta Ministerului
Justi˛iei.“
Art. II. — Direc˛ia publicitate mobiliar„, notari publici,
executori, traduc„tori ∫i interpre˛i va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Bucure∫ti, 27 februarie 2006.
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