
4 noiembrie 2011

CĂTRE: LUMEA JUSTIŢIEI
ÎN ATENŢIA: VOICHIŢA RĂŞCANU

Urmare a solicitării dumneavoastră din data de 2 noiembrie, Biroul Mass-
Media vă comunică următoarele:

În urma controlului profesional efectuat la birourile executorilor judecătoreşti 
din cadrul Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti 
(C.E.J.  Bucureşti),  în  perioada  07  –  23.03.2011,  în  baza  O.M.J.  de  control  nr. 
21605/144/E/2011,  au  fost  aprobate  de  ministrul  justiţiei propunerile  formulate  în 
Raportul  de control  întocmit  de inspectorii  Corpului  de Control  al  Ministrului,  fiind 
implementate  următoarele măsuri:

 
 1.  Transmiterea  unei  copii  a  Raportului  de  control  Colegiului  director  al 

Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în vederea 
prelucrării deficienţelor constatate cu executorii judecătoreşti vizaţi, pentru evitarea în 
viitor a exercitării atribuţiilor de serviciu cu nerespectarea dispoziţiilor legale.

2. Comunicarea unui  exemplar al  Raportului  de control  Uniunii  Naţionale a 
Executorilor  Judecătoreşti  şi  Serviciului  Profesii  Juridice  Conexe  din  cadrul 
Ministerului Justiţiei.

3.  Au fost promovate de ministrul justiţiei următoarele acţiuni disciplinare:

- împotriva  executorului  judecătoresc Giurgea Bucur,  sub aspectul  săvârşirii 
abaterilor disciplinare prevăzute de art.47 lit.  c) -  săvârşirea unor fapte care aduc 
atingere  onoarei,  probităţii  profesionale  ori  bunelor moravuri şi  e)  -  întârzierea 
sistematică şi neglijenţă în efectuarea lucrărilor din Legea nr.188/2000, republicată;

-  împotriva  executorului  judecătoresc Andrei  Ionel,  sub  aspectul  săvârşirii 
abaterilor disciplinare prevăzute de art.47 lit.  c) -  săvârşirea unor fapte care aduc 
atingere  onoarei,  probităţii  profesionale  ori  bunelor moravuri şi  e)  -  întârzierea 
sistematică şi neglijenţă în efectuarea lucrărilor din Legea nr.188/2000, republicată.

Acţiunile disciplinare sunt în curs de soluţionare la Consiliul de Disciplină al 
Camerei  executorilor  judecătoreşti  de pe lângă Curtea de Apel  Bucureşti,  potrivit 
disp. art.47-51 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată.

 
4. A fost sesizat, în temeiul disp. art. 221 C.proc.pen.,  Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor  



de Criminalitate Organizată şi Terorism, competenţa fiind atrasă de art.12 alin.1 
din Legea nr.508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la 
indiciile  temeinice  din  care  a  rezultat  presupunerea  rezonabilă  a  săvârşirii  
următoarelor infracţiuni:

-  iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat  ori aderarea 
sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,  prev. de art. 7 din Legea nr. 
39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările şi 
completările  ulterioare,  format  din  mai  multe  persoane  fizice  (notar  şi  executori 
judecătoreşti),  fiind  întrunite  condiţiile  prev.  de  art.  2  lit.  a)  şi  b)  pct.  5  din  actul 
normativ  menţionat,  precum şi  cu  privire  la  săvârşirea  de  către  membri  grupului 
structurat a infracţiunii de  înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1 
C.p., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu 
contra intereselor persoanelor, în formă continuată, prev. de art 26 rap. la art. 246 
C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., toate cu aplicarea art. 33 lit a C.p.;

-  săvârşirea de către executorii  judecătoreşti  Giurgea Bucur şi  Andrei 
Ionel, precum şi de către notarul public Enache Amalia Florina a infracţiunii de 
abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată, prev. de art. 
246 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., şi a infracţiunii prev. de art. 7 din Legea 
nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările 
şi  completările ulterioare, teza sprijinirii  sub orice formă a unui astfel  de grup,  cu 
aplicarea art. 33 lit a C.p. 

Menţionăm că  sesizarea împotriva  notarului  public  menţionat  a  fost  făcută 
urmare unui alt control profesional efectuat la biroul acestuia. 

Împotriva  notarului  public  Enache Amalia  Florina  a  fost  exercitată,  în  
urma  sesizării  ministrului  justiţiei,  acţiune  disciplinară  de  către 
Colegiul Director  al  Camerei  Notarilor  Publici  Bucureşti,  soluţia  fiind  de 
suspendare  a  acestuia  din  exercitarea  funcţiei  de  notar  public,  pentru  o 
perioadă de 6 luni. Ordinul  ministerial  de suspendare a notarului  public Enache 
Amalia Florina urmează a fi  emis imediat ce documentaţia de fundamentare va fi 
completată de UNNP

BIROUL MASS-MEDIA


