
Proces-verbal

 al Adunarii Generale a Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,

Intocmit astazi, 16 iulie 2013 orele 13.00

Adunarea  generala  a  fost  convocata  la  solicitarea  Consiliului   Uniunii  Nationale  Executorilor 
Judecatoresti. Sedinta este deschisa de catre Presedintele U.N.E.J.R. dl. Jurchescu Cristian Mihai , care 
prezinta  Adunarii  Generale  motivul  ce  a  determinat  Consiliul  U.N.E.J.R.  sa  convoace  Adunarea 
Generala  in  conformitate  cu  prevederile  art.  29  alin.  1  din  Statutul  U.N.E.J.R.  si  al  profesiei  
executorilor judecatoresti, respectiv suspendarea efectelor hotararii Adunarii Generale a CEJ-CAB din 
data de 26.03.2013, punctele 4-11 dispuse ca urmare a promovarii unor actiuni in instanta de o parte  
dintre executorii judecatoresti din cadrul CEJ-CAB.

Se constata prezenta a 170 membri, Adunarea Generala a Camerei Executorilor Judecatoresti de pe 
langa Curtea de Apel Bucuresti fiind legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai , art. 30  
alin. 3 din Statut.

Avand in vedere faptul ca in acest moment  Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de  
Apel Bucuresti  este practic  in imposibilitate de functionare s-a impus convocarea acestei  Adunari 
pentru ca membrii acesteia sa gaseasca o solutie in scopul functionarii, iar nu instanta ca urmare a  
actiunilor promovate.

Presedintele UNEJR arata ca desi  Consiliul  U.N.E.J.R. este cel care a convocat Adunarea Generala, 
Adunarea Generala a Camerei este cea care trebuie sa stabileasca cine o prezideaza precum si care va  
fi ordinea de zi. 

S-a propus de catre dl. Presedinte Jurchescu Cristian Mihai trecerea la vot, cu mentiunea ca ar fi bine  
ca dintre cei prezenti sa fie persoane responsabile de mandatul acordat de Adunarea Generala si sa 
nu  paraseasca Adunarea Generala mai inainte de terminarea lucrarilor.

S-a votat in unanimitate componenta comisiei de redactare a procesului-verbal : av. Jalba Lucian ,  
ex.jud. Dobranici Doina Crenguta si ex.jud.Parvan Violeta Alexandra.

S-a votat in unanimitate, comisia de numarare a voturilor: ex.jud. Chitescu Cornel, ex.jud.Gont Lucian  
si ex.jud. Stefan Daniel.

In continuare se discuta asupra propunerii de revocare in bloc a membrilor in organele de conducere  
ale  CEJ-CAB sau  de  revocare  individuala.  Dna.  ex.  jud.  Dobranici  Doina  Crenguta  arata  faptul  ca 
revocarea presupune,  in  general,  culpa  celui  revocat  si,  deoarece membrilor  alesi  nu li  se  poate 
imputa  nimic  in  exercitarea  mandatului  conferit  de  Adunarea  Generla  din  26.03.2013,  solicita 
mentionarea in procesul-verbal  a acestui aspect.

Se supun la  vot deschis  cele doua propuneri  exprimate, respectiv  revocare in bloc sau revocarea  
individuala,iar in urma exprimarii votului deschis membrii CEJ_CAB au votat astfel :
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- 83 de voturi pentru revocare in bloc

- 67 impotriva

- 5 abtineri

Se procedeaza la votarea comisiei care va prezida sedinta Adunarii Generale . Sunt alesi cu majoritate  
de voturi urmatorii: Cojocaru Bogdan, Culea Marian Orlando si Lupulescu Catalin.

Dl. Culea Marian Orlando arata faptul ca nu poate asigura prezenta sa pana la finalizarea lucrarilor  
Adunarii.

Dl.  Lupulescu  Catalin  a  inceput  prezidarea  lucrarilor,  facand  mentiunea  ca  s-a  votat  revocarea 
hotararii,  nu ordinea de zi,  ceea ce a determinat nemultumiri si  comentarii  din partea membrilor 
Camerei.

In aceste conditii, dl. Jurchescu propune ca lucrarile Adunarii Generale sa fie conduse in continuare 
de catre dl. Capotescu Ioan, Presedintele Comisiei Superioare de Disciplina, asistat de dl. Carja Ispas.  
membru in Coonsiliul UNEJR toti membrii fiind de-acord cu aceasta propunere.

Se constata ce pe parcursul desfasurarii Adunarii Generale s-au prezentat alti membrii ai CEJ-CAB, 
astfel incat la ora 14.30 prezenta era de 176 membrii.

Dl. Capotescu Ioan arata ca pentru revocarea presedintelui Colegiului Director, a Vicepresedintelui si a 
reprezentantilor in Consiliului Uniunii si in Consiliul de Disciplina al Camerei, precum si a membrilor 
Colegiului Director, trebuie respectate aceleasi reguli ca si pentru alegerea celor mai sus mentionati,  
respectiv votul secret.

In cazul in care se va revoca membrii alesi de Adunarea Generale din 26.03.2013 se va introduce pe 
ordinea de zi alegerea membrilor organelor de conducere ale Camerei, respectiv, a presedintelui, a 
vicepresedintelui,  a reprezentantului  in Consiliul  Uniunii  si  in  Consiliul  de Disciplina al  Camerei,  a  
membrilor  Colegiului  Director,  a  membrilor  comisiei  de  cenzori,  al  reprezentantului  in  Comisia 
Superioara  de  Disciplina  si  al  reprezentantului  la  Casa  de  asigurari  si  de  raspundere  civila  a  
executorilor judecatoresti.

Dl. Stanescu Ilie solicita sa se aplice cu rigoare dispozitiile art. 32 din Statutul UNEJR.

Se supune la vot secret propunerea de revocare membrii alesi de Adunarea Generale din 26.03.2013.

In urma numararii voturilor exprimate se constatata urmatoarele:

- Voturi pentru revocare 115

- Voturi impotriva 60

- Voturi anulate 1

Dupa exprimarea voturilor se constata existenta  a trei buletine de vot nefolosite care au fost distruse  
pe loc de catre membrii comisiei de numarare a voturilor.
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In urma voturilor exprimate se revoca membrii alesi de Adunarea Generale din 26.03.2013Se trece la  
urmatorul punct al ordinei de zi , alegerea Presedintelui Colegiului Director.

Dl. Capotescu solicita sa se faca propuneri.

D-na. Somoldoc Paula Daniela propune pe doamna Gont Dorina

Dl. Franz Radu Calin il propune pe dl. Dinu Ilie.

Dl. Capotescu da cuvantul candidatilor.

D-na. Gont Dorina arata ca este dedicata profesiei si considera ca poate face multe pentru profesia de  
executor judecatoresc . Conducerea Camerei trebuie sa lucreze la schimbarea imaginii profesiei de  
executor judecatoresc si sa-i uneasca pe membrii Camerei.

Dl. Dinu Ilie arata ca, asca cum a sustinut in platforma program de la alegerile anterioare,  doreste sa 
isi puna la dispozitie toata experienta profesionala de manager in slujba Camerei. S-a contestat si la  
adunarea precedenta vechimea dansului in profesie, precizand faptul ca nu este nicio intrerupere, iar  
acum, date fiind modificarile aduse la statut indeplineste cu prisosinta conditia vechimii in profesie de 
minim 7 ani.

D-na. Doina Safta intreaba Adunarea Generala daca contesta sau nu candidatura d-lui  Dinu. Dl. Carja  
Ispas raspunde ca nu trebuie sa se raspunda verbal, ci membrii acesteia sa voteze.

Dna. Gont Dorina arata ca nu contesta candidatura d-lui Dinu Ilie.

S-a procedat la printarea buletinelor de vot.

Fiecare membru al  CEJ-CAB a fost  strigat nominal semnand pentru primirea buletinului  de vot si  
primind un buletin de vot cu numele celor doi candidati.

Procedura de vot s-a efectuat prin aplicarea stampilei in casuta din dreptul fiecarui candidat.

Dl.Ezer arata ca acele casute in care se aplica stampila sunt mici,  astfel ca stampila poate depasi 
marginile. 

In timpul procesului de votare pentru alegerea presedintelui CEJ-CAB, dl. Nuta Petrica Sorin solicita sa  
i  se  elibereze un nou buletin  de vot,  motivat  de faptul  ca  a  aplicat  din  greseala  stampila,   insa  
presedintele prezidiului refuza acest lucru, solicitand anularea votului respectiv. Dl. Nutu refuza si  
pleaca cu buletinul de vot. 

In urma numararii voturilor de catre Comisia pentru numararea voturilor, Presedintele de sedinta,  
anunta rezultatul votului: din 169 voturi exprimate:

- 85 de voturi pentru Gont Dorina

- 79 voturi pentru Dinu Ilie

- 5 Voturi anulate
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Intrucat, pentru a fi valida alegerea presedintelui, este necesar un numar de 86 de voturi pentru unul  
dintre candidati, se procedeaza la reluarea procesului de votare in aceleasi conditii.

In urma reluarii procesului de votare , Comisia pentru numararea voturilor a prezentat urmatoarele 
rezultate:

- 162 voturi exprimate

- 85 voturi pentru Dna Gont Dorina

- 76 voturi pentru dl. Dinu Ilie

- 1 vot anulat

Avand in vedere faptul ca a fost respectata conditia majoritatii voturilor exprimate, se constata faptul  
ca dna.ex. jud. Gont Dorina a fost aleasa in functia de presedinte al Colegiului Director al CEJ-CAB

S-a procedat la propunerea candidatilor pentru functia de vicepresedinte al Colegiului Director al CEJ-
CAB, respectiv, Dl. Gogoase Popescu Florinel il propune pe Dl. Nitu Ion, Dl. Popescu Claudiu George il  
propune  pe  dl.  Stanescu  Ilie  si  Dna.  Mihailescu  Adriana  il  propune  pe  Dl.  Bran  Cristian,  iar  Dl.  
Constantin Radu il propune pe dl. Dinu Ilie, Dl. Dinu Ilie precizeaza ca nu doreste sa candideze pentru  
functia de vicepresedinte.

Se procedeaza la votarea vicepresedintelui. In urma votului, comisia pentru numararea voturilor a  
prezentat urmatoarele rezultate: 

- 157 voturi exprimate

- 64 voturi pentru Dl. Bran Cristian

- 60 voturi pentru dl. Nitu Ion

- 33 voturi pentru dl. Stanescu Ilie

Se  constata faptul ca niciunul dintre candidati nu a intrunit numarul de voturi de jumatate plus 1. Se  
procedeaza la reluarea procesului de votare a vicepresedintelui, prin mentinerea pe lista a primilor  
doi candidati clasati, respectiv Dl. Bran Cristian si Dl. Nitu Ion

In urma votului, comisia pentru numararea voturilor a prezentat urmatoarele rezultate: 

- 141 voturi exprimate

- 69 voturi pentru Dl. Bran Cristian

- 70 voturi pentru dl. Nitu Ion

- 2 voturi anulate

Se  constata faptul ca niciunul dintre candidati nu a intrunit numarul de voturi de jumatate plus 1. Se  
procedeaza la reluarea procesului de votare a vicepresedintelui, prin mentinerea pe lista a primilor  
doi candidati clasati, respectiv Dl. Bran Cristian si Dl. Nitu Ion
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In urma votului, comisia pentru numararea voturilor a prezentat urmatoarele rezultate: 

- 136  voturi exprimate

- 71  voturi pentru Dl. Bran Cristian

- 65  voturi pentru dl. Nitu Ion

Avand in vedere faptul ca a fost respectata conditia majoritatii voturilor exprimate, se constata faptul  
ca dl.ex. jud. Bran Cristian a fost ales in functia de vicepresedinte al Colegiului Director al CEJ-CAB

Se procedeaza la  propunerea candidatilor  pentru functia de reprezentant al  Camerei  lin  Consiliul  
UNEJR, respective, dna. Gont Dorina il propune pe dl. Cojocaru Bogdan Mihai , iar dna. Niculae Elena  
Roxana il propune pe dl. Ezer Lucian.

In urma votului, comisia pentru numararea voturilor a prezentat urmatoarele rezultate: 

- 138  voturi exprimate

- 63  voturi pentru dl. Cojocaru Bogdan Mihai

- 74  voturi pentru dl. Ezer Lucian

- 1 vot anulat

Avand in vedere faptul ca a fost respectata conditia majoritatii voturilor exprimate, se constata faptul  
ca dl.ex. jud. Ezer Lucian a fost ales in functia de reprezentant al CEJ-CAB in Consiliul UNEJR.

Se procedeaza la propunerea candidatilor pentru functia de membru in Colegiul Director, respectiv Dl.  
Constantin Radu ii  propune pe : Nitu Ion, Constantin Gabriel Catalin, Dinu Ilie, Maghiar Bogdan ,  
Stanescu Ilie, Dobranici Doina Crenguta. Dna. Niculae Elena Roxana ii  propune pe Ulman Bogdan,  
Dobra Ofelia Camelia, Impungeroua Nicolae, iar dna. Gont Dorina ii propune pe Milos Marius Emil,  
Miu Ioana, Cojocaru Bogdan, Ioachiim Flavius si Bucur Serban, iar dl. Boambes Viorel o propune pe 
dna. Parvan Violeta. Dl. Constantin Radu i-a mai propus si pe dl. Boambes Viorel care a refuzat si pe  
dl. Lupulescu Catalin Gigel care a refuzat motivand faptul ca nu indeplineste conditia de vechime.

In urma votului  comisia pentru numararea voturilor a prezentat urmatoarele rezultate:

- 134 voturi exprimate, din care unul anulat

- 47 voturi pentru BUCUR SERBAN

- 59 voturi pentru COJOCARU BOGDAN MIHAI

- 69 voturi pentru CONSTANTIN GABRIEL CATALIN

- 72 voturi pentru DINU ILIE 

- 65 voturi pentru DOBRA OFELIA CAMELIA

- 49 voturi pentru DOBRANICI DOINA CRENGUTA

- 67 voturi pentru IMPUNGEROUA NICOLAE
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- 25 voturi pentru IOACHIM FLAVIUS

- 59 voturi pentru MAGHIAR BOGDAN

- 45 voturi pentru MILOS MARIUS EMIL

- 42 voturi pentru MIU IOANA

- 65 voturi pentru NITU ION

- 40 voturi pentru PARVAN VIOLETA

- 70 voturi pentru STANESCU ILIE

- 76 voturi pentru ULMAN BOGDAN

In urma  votarii  s-au stabilit  membrii  Colegiului Director : Ulman Bogdan, Dinu Ilie, Stanescu Ilie,  
Constantin Catalin Gabriel, Impungeroua Nicolae, Dobra Ofelia Camelia si Nitu Ion.

Dl. Capotescu Ioan arata faptul ca in acest moment Camera are o conducere si apreciaza ca Adunarea  
sa fie prezidata de noul Colegiu Director.

Dna.  Dorina  Gont  prezideaza  in  continuare  Adunarea  Generala,  propunand  pentru  alegeerea 
membrilor  Consiliului  de  disciplina  a  urmatorilor  candidate:  Ene  Alexandru,  Milos  Marius  Emil,  
Raportoru Georgeta, Parvan Violeta si Draghici Petrisor.

In urma numararii membrilor aflati in acel moment in sala se constata faptul ca mai sunt prezenti 
doar 102 membri din necesarul de minim 106, drept pentru care se va convoca o noua Adunare  
Generala.

Procesul-verbal privind centralizarea voturilor exprimate a fost predate de catre Comisia de numarare  
a voturilor  d-lui Jalba Lucian, precum si buletinele de vot si procesele-verbale aferente fiecarei etape 
de vot.

Prezentul process-verbal a fost redactat intr-un exemplar, finalizandu-se la orele 22.45.

Jurchescu Cristian Mihai

 Capotescu Ioan

Carja Ispas 

Jalba Lucian

Dobranici Doina Crenguta

Parvan Violeta Alexandra

Gont Dorina
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