
Sinteza propunerilor și obiecțiilor la proiectul Legii pentru modificarea Codului de Executare al Republicii 

Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 

 

Organele care au 

înaintat propuneri sau 

obiecţii 

№ Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

1.      La art. 22 alin. (1) al Codului de executare, 

lit. r) se va reda cu următorul cuprins: 

„r) să solicite instituției bancare informații 

despre soldul sumei din contul debitorului, 

existent la momentul înaintării solicitării, cu 

eliberarea imediată și necondiționată a unui 

extras bancar și comunicat informativ;”. 

    Se acceptă parțial. 

    La pct. 1 din proiect, teza referitoare la alin. 

(1) lit. r) va avea următorul cuprins: 

„la litera r), cuvintele „să aplice sechestru pe 

conturile debitorului și să interzică băncilor 

virarea oricăror sume de pe aceste conturi, 

solicitînd” se substituie cu cuvîntul „să 

solicite”, iar cuvintele „aplicării sechestrului” 

se substituie cu cuvintele „recepționării 

solicitării”.” 

Ministerul  Economiei și 

Infrastructurii 

2.      Susține integral proiectul nominalizat. 

Obiecții sau propuneri nu au fost formulate. 

 

Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La pct. 1 din proiect, considerăm 

nejustificată intenţia autorilor de a exclude din 

cuprinsul art. 22 alin. (l) lit. l) şi r) a dreptului 

executorului judecătoresc de a aplica 

sechestru. Or, art. 22 

din Codul de executare are o aplicabilitate 

generală, în sensul că acesta reprezintă 

corolarul arsenalului de drepturi atribuite 

executorul judecătoresc în procedura de 

executare silită, fără 

a se limita la asigurarea executării unui 

document executoriu. Acest articol reprezintă 

enumerarea drepturilor acordate prin lege 

     Nu se acceptă.  

     După cum s-a menționat în nota 

informativă, excluderea din cuprinsul art. 22 

a referinței la dreptul executorului de a aplica 

sechestru nu înseamnă că executorul și-a 

pierdut acest drept, or acesta este prevăzut în 

cuprinsul art. 63. Prin proiect se urmărește 

doar excluderea unei situații de dublare 

legislativă existentă la moment în Codul de 

executare. Totodată, alegațiile din aviz 

conform cărora sechestrul prevăzut la art. 22 

ar constitui o instituție distinctă de cea a 

sechestrului prevăzut la art. 63 nu pot fi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

executorului judecătoresc, modalitatea de 

realizare a cărora este detaliată în articolele 

corespunzătoare ale CE. 

     Astfel, dacă sechestrul exercitat de 

executorul judecătoresc în condiţiile art. 22 - 

constituie un veritabil instrument al executării 

silite, măsurile enumerate la art. 63 din Codul 

de executare - sunt menite să conserve intactă 

averea debitorului, lipsindu-l de posibilitatea 

de a dispune de bunuri şi/sau de a diminua 

valoarea lor. 

 

     În context, nu suţinem migrarea 

dispoziţiilor art. 22 alin. (l) lit. v)  la art. 63 alin. 

(l) lit. d) şi considerăm oportună menținerea 

actualei redacții, deoarece, după cum s-a 

menționat deja, în  cazurile în care însăşi 

obiectul executării va impune necesitatea 

operării unor interdicţii, executorul 

judecătoresc va fi în imposibilitate de a executa 

documentul executoriu prin recurgerea la 

aplicarea măsurilor de asigurare stipulate de 

art. 63 CEx. 

     De asemenea, ţinem să atragem atenţia că 

excluderea din cuprinsul art. 22 alin. (l) lit. v) 

a categoriei "persoanelor cu funcţie de 

răspundere", va genera inconsecvenţe asupra 

mersului procedurii de executare, dat fiind că 

consecinţele neexecutării cerinţelor legitime 

înaintate de executorul judecătoresc în privinţa 

debitorului sau a bunurilor lui, implică diferite 

forme de răspundere juridică în dependenţă de 

subiectul ce le-a ignorat (instituţii de stat, 

susținute, or prevederea de la art. 63 constituie 

o reluare mai desfășurată a dreptului generic 

de a pune sechestru  prevăzut la art. 22. De 

asemenea, art. 22 conține deja o referință la 

dreptul executorului judecătoresc de a aplica 

sechestre și anume prevederea de la litera a) – 

prin emiterea actelor procedurale în limitele 

competenței prevăzute de lege. 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Migrarea unor prevederi referitoare la 

interdicții din conținutul art. 22 alin. (1) lit. v) 

în cuprinsul art. 63 s-a realizat în vederea 

asigurării consecvenței prevederilor legale 

din Cod. Astfel, dreptul executorului de a 

interzice unor persoane fizice sau juridice 

efectuarea unor acte reprezintă în esență o 

măsură de asigurare (așa cum reiese și din 

prevederea corespunzătoare atribuțiilor 

instanțelor de la art. 175 alin. (1) lit. c) Cod de 

procedură civilă), drept urmare această 

măsură este necesar de a fi prevăzută expres 

la art. 63 Cod de executare cu excluderea 

acesteia din cuprinsul art. 22 alin (1) lit. v). 

Modificarea dată nu va afecta în nici o situație 

din practică dreptul executorului de a impune 

o măsură de interdicție atunci cînd aceasta 

este necesară pentru executarea documentului 

executoriu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persoane cu funcţie de răspundere, persoane 

fizice sau persoane juridice). În plus, 

excluderea acestei categorii de persoane ar 

crea dificultăţi practice de impunere a realizării 

cerinţelor documentului executoriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La pct. 2 se propune operarea unor 

modificări în privinţa art. 63 din Codul de 

executare, cu care, în mare parte, nu suntem de 

acord pentru motivele expuse infra: 

- nu poate fi reţinută justificarea intenţiei 

de modificare a redacţiei titlului articolului 63 

din Codul de executare, or, instituţia măsurilor 

de asigurare aplicate în vederea executării 

documentelor executorii de către executorul 

judecătoresc sau la cererea/ demersul acestuia, 

diferă esenţial de instituţia măsurilor de 

asigurare dispuse de către instanţa de judecată, 

inclusiv prin izvorul juridic de reglementare, 

mecanismul de funcţionare şi efectele produse. 

 

 

 

 

 

 

     Cu referire la obiecția împotriva excluderii 

categoriei „persoanelor cu funcţie de 

răspundere” din cuprinsul textului legal, 

aceasta nu este întemeiată, din considerentul 

că aceste persoane se includ în categoria mai 

largă a persoanelor fizice și nu vor fi 

exceptate nici pe viitor de la obligația de a 

executa cerințele executorului judecătoresc. 

Totodată, în aviz nu au fost indicate care 

anume dificultăți practice pot apărea în 

procesul de impunere a realizării cerințelor 

documentului executoriu.   

 

     Nu se acceptă.   

     Cu referire la obiecția formulată în privința 

noii redacții a art. 63 aceasta nu poate fi 

reținută din următorul considerent. Prin 

intermediul art. 63  se reglementează doar 

măsurile care pot fi aplicate de executorul 

judecătoresc în vederea asigurării executării 

documentului executoriu. Dat fiind faptul că 

în cuprinsul capitolului VII din Codul de 

executare este reglementată și instituția 

interdicției de a părăsi țara, care este o măsură 

excepțională de asigurare a executării 

documentului executoriu dispusă de instanța 

de judecată la demersul executorului (nu o 

măsură de asigurare a acțiunii dispusă de 

instanță în conformitate cu prevederile 

Codului de procedură civilă), se impune o 

intervenție în sensul specificării exprese că 

măsurile prevăzute la art. 63 nu sunt unicele 

existente, ci sunt doar măsurile de asigurare 



 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în continuare, autorii proiectului 

propun completarea cu un alineat nou (12), 

dispoziţiile căruia nu corespund exigenţelor de 

tehnică legislativă (claritatea, previzibilitatea, 

predictibilitatea şi accesibilitatea normelor 

juridice), fiind de natură să admită interpretări 

abuzive. 

     Astfel, opinăm că formularea redacţională 

ambiguă acordă posibilităţi de aplicare a 

normei în interpretare preferată, în dependenţă 

de interesul responsabililor de implementare şi 

control al aplicării. În acelaşi timp, nu este clar 

cine şi cum va aprecia "legătura cauzală" dintre 

măsura de asigurare aplicată şi obiectul 

executării, care vor fi criteriile de care se va 

ţine cont, modul în care se va concluziona dacă 

legătura este sau nu directă. 

     Această normă va crea în mod cert abuzuri 

în aplicarea sa şi va determina incertitudini şi 

şovăieli din partea executorilor judecătoreşti 

de bună-credinţă la aplicarea sa. Or, dacă o 

atitudine reticentă este dorită de stat la 

executarea documeteior executorii, includerea 

normelor similare acesteia este calea cea mai 

sigură pentru a o obţine - astfel că, la aplicarea 

măsurilor asigurătorii (de operativitatea şi 

plinătatea aplicării cărora depinde succesul 

întregii proceduri de executare) executorul 

judecătoresc să fie în dilemă sunt sau nu 

acestea în legătură cauzală şi încă directă sau 

care parvin de la executorul judecătoresc 

nemijlocit.  

 

     Se acceptă parțial. 

     A fost exclusă propunerea de completare 

cu alineatul (12) și s-a reformulat prima teză a 

alin. (1) de la art. 63. 

     Cu privire la celelalte observații legate de 

textul alin. (12) a art. 63, acestea nu pot fi 

reținute ca pertinente deoarece pornesc de la 

o înțelegere eronată a acestuia. Astfel, prin 

reglementarea propusă nu se creează nici o 

situație de incertitudine, dat fiind faptul că 

această legătură cauzală directă va fi apreciată 

întotdeauna de executorul judecătoresc care 

urmează să asigure executarea documentului 

executoriu (fapt care, după logica lucrurilor, 

trebuia să fie efectuat de executor și în lipsa 

unor prevederi legale exprese), nu de o 

persoană terță sau de părțile antagoniste la 

procedura de executare. Evident că aceste 

părți au însă dreptul consacrat de lege de a 

contesta actele executorului judecătoresc în 

instanța de judecată, care va efectua controlul 

necesității, oportunității și a modului după 

cum derivă măsura de asigurare din 

necesitățile concrete de executare eficientă a 

documentului executoriu. Contestarea însă nu 

suspendă executarea măsurii de asigurare 

dispuse. 

     Scopul intervenției legislative este de a 

soluționa problema aplicării abuzive a 

măsurilor asigurătorii care nu rezultau din 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nu cu obiectul executării şi, pentru a împărţi 

povara acestei responsabilităţi să solicite 

opinia şi suportul instanţei de judecată. 

Considerăm absolut inadvertenţă operarea cu 

categorii filosofico-logice (extrem de 

interpretabile) la conturarea ariei acţiunilor de 

asigurare a executării silite. Riscurile pe 

termen lung a includerii unei norme de maniera 

celei din proiect nu au fost prevăzute şi nici 

estimate de autorul proiectului. 

     Totodată, reţinem că în fundamentarea 

proiectului nu se regăseşte justificarea 

propunerilor înaintate sau finalitatea urmărită 

prin implementarea acestora. 

 

     În ceea ce priveşte pct. 3 al proiectului, 

care, după cum rezultă din argumentarea notei 

informative , este destinată „pentru a sublinia 

caracterul excepțional al acestei măsuri, 

caracter de care trebuie să ţină cont 

judecătorul atunci cind decide aplicarea ei”, 

ţinem să precizăm că prevederile art. 64 din 

Codul de executare, au fost supuse verificării 

de către Curtea Constituţională, care a reţinut 

rolul acestora "de a asigura respectarea 

dispoziţiilor constituţionale ale art.20 

"Accesul liber la justiţie", art.46 "Dreptul la 

proprietatea privată si protecţia acesteia", 

art.49 "Proiecţia familiei şi a copiilor orfani" 

şi art.120 "Caracterul obligatoriu al 

sentinţelor şi al altor hotărîri judecătoreşti 

definitive", creditorul obţinînd posibilitatea de 

a-şi restabili drepturile consfinţite prin 

conținutul documentului executoriu și nu 

puteau fi justificate prin documentul 

executoriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Intervenția legislativă propusă în proiect 

nu contravine Hotărîrii Curții Constituționale 

nr. 7 din 5 aprilie 2011 (pentru controlul 

constituţionalităţii art.8 lit.g), art.11 alin.(4) 

din Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 

cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica 

Moldova, cu modificările şi completările 

ulterioare, art.64 din Codul de executare al 

Republicii Moldova nr.443-XV din 24 

decembrie 2004 în redacţia Legii nr.143 din 2 

iulie 2010 pentru modificarea şi completarea 

Codului de executare al Republicii Moldova), 

ci dimpotrivă, vine să accentueze tezele din 

Hotărîrea Curții Constituționale conform 

cărora interdicția de a părăsi țara este o 

măsură de ultima ratio, care poate fi dispusă 

în cazul în care este necesară protejarea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hotărîrea judecătorească." Dată fiind 

concluzia instanţei constituţionale, intervenţii 

menite să facă "mai catolică" norma deja 

recunoscută ca şi conformă Constituţiei sunt 

nejustificate. 

     În altă privinţă, criteriul ce ar condiţiona 

aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara - „doar 

atunci cind prezenţa debitorului este necesară 

pentru executarea eficientă a documentului 

executoriu și”, este unul extrem de subiectiv şi 

confuz, or, prezenţa debitorului în cadrul 

procedurii de executare silită este întotdeauna 

necesară, fie că participarea/prezenţa acestuia 

la anumite acţiuni de executare este impusă de 

lege, de documentul executoriu (art. 115 CE - 

sechestrarea bunurilor), fie că executorul 

judecătoresc ori creditorul o consideră 

necesară {art. 117-120 CE - evaluarea şi 

păstrarea bunurilor sechestrate) sau ca minim, 

pentru a-i fi cunoscute acţiunile de executare 

întreprinse (art. 67 CE - expedierea şi 

înminarea actelor executorului judecătoresc). 

Maniera în care este formulată norma riscă să 

atragă alte situaţii, cînd debitorul, plecat fiind, 

nici nu va cunoaşte că bunurile îi sunt vîndute, 

omiţînd termenii de contestare a actelor 

executorului judecătoresc şi ratînd 

posibilitatea de a-şi apăra eficient drepturile. 

 

 

 

 

 

drepturilor altor persoane, şi anume protejarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale 

creditorilor ce dispun de un titlu executoriu, 

or, în unele situații, interesul asigurării 

executării eficiente a unui document 

executoriu va impune anume păstrarea 

libertății persoanei de a părăsi țara, în cazul în 

care aceasta realizează venituri bănești din 

munca prestată peste hotare. Astfel, 

prevederea contestată din proiect se înscrie în 

spiritul Hotărîrii Curții Constituționale nr. 7 

din 5 aprilie 2011 și nu vine să revadă soluția 

normativă asupra căreia a statuat instanța 

constituțională anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenția Servicii Publice 8. 
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     La art. 22: 

     Operarea modificărilor la lit. 1) şi r), nu ţin 

de obiectul sesizării şi fondul deciziei Curţii 

Constituţionale. 

 

 

 

 

 

 

     Modificările propuse pentru a fi operate la 

art. 22 alin. (1) lit. v) precum şi art. 63 alin. (1) 

lit. d), expunerea literelor într-o nouă redacţie 

sunt în mare parte generale şi pasibile de 

interpretare, ceea ce contravine articolul 19 

litera a) din Legea nr. 780 din 27 decembrie 

2001 privind actele legislative, care prevede că 

fraza se construieşte conform normelor 

gramaticale, astfel încât să exprime corect, 

concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă 

uşor de orice subiect interesat. Tot aici, 

menţionăm că noua redacţie nu vine să releve 

cu claritate şi exactitate cazurile, termenii, 

subiecţii cărora urmează a fi aplicată norma 

dată şi modul de aplicare, odată ce o soluţie a 

fost adoptată de stat, aceasta trebuie să fie pusă 

în aplicare cu o claritate şi o coerenţă 

rezonabilă, cu scopul de a evita pe cât posibil 

insecuritatea juridică şi incertitudinea pentru 

subiecţii de drept pe care îi privesc măsurile de 

aplicare a acestor soluţii. 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Proiectul de lege nu urmărește doar 

abrogarea normei legale declarate 

neconstituționale, ci și revederea altor 

prevederi din cuprinsul Codului de executare 

care prezintă carențe ori tangențe cu norma 

contestată și la care corespunzător pot fi 

aplicate observațiile Curții Constituționale. 

 

     Nu se acceptă. 

     Considerăm că nu se aduce atingere 

prevederilor invocate în observație, proiectul 

fiind elaborat în conformitate cu normele 

Legii nr. 780 din 27 decembrie 2001 privind 

actele legislative. 

     Cu referire la redacția nouă propusă în 

proiect trebuie de menționat că aceasta vine să 

reia într-o formulă îmbunătățită teza a II-a din 

prima propoziție a prevederii actuale. Astfel 

circumscrierea persoanelor obligate să 

execute o cerință a executorului doar la 

categoria persoanelor cu funcţie de 

răspundere este nejustificat de restrictivă și 

intră în conflict cu prevederile art. 8 din Codul 

de executare, unde se prevede caracterul 

obligatoriu al acestora pentru toate persoanele 

fizice și juridice. Iar în privința substituirii 

cuvintelor „cerințe executorii” cu cuvintele 

„acțiuni sau inacțiuni ce rezultă din lege sau 

dintr-un raport juridic”, aceasta s-a realizat 

anume pentru a se exclude o prevedere legală 

ambiguă și arbitrară, care nu prevedea natura 



 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

     Pentru implementarea fără echivoc şi cu o 

exactitate a Hotărârii Nr. 17 din 10.05.2017 a 

Curţii Constituţionale privind excepţia de 

neconstituţionalitate a unor prevederi ale 

articolului 22 alin. (1) lit. v) din Codul de 

executare (interdicţia eliberării documentelor 

de stare civilă, a actelor de identitate sau a 

permiselor de conducere), prin care curtea a 

decis să declare neconstituţional textul 

..Interdicţia privind eliberarea documentelor 

de stare civilă, a actelor de identitate sau a 

permiselor de conducere se aplică exclusiv de 

către instanţa de judecată" din articolul 22 alin. 

(1) lit. v) din Codul de executare al Republicii 

Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, 

propunem următoarele ajustări a proiectului. 

     La articolele 22 alin (1) lit. v) şi 63 alin. (1) 

lit. d) în final de completat cu propoziţia cu 

următorul cuprins: „Interdicţiile prevăzute de 

prezenta literă nu sunt aplicabile la eliberarea 

documentelor de stare civilă, actelor de 

identitate, permiselor de conducere". 

     Modificările respective sunt propuse cu 

scopul asigurării dreptului fundamental la 

libera circulaţie a persoanelor, prevenirii 

abuzului executorilor judecătoreşti la luarea 

măsurilor de asigurare a executării 

documentelor executorii şi evitării aplicării în 

mod discreţionar a interdicţiilor de către 

acestor cerințe executorii și legătura pe care 

trebuie să o aibă acestea cu documentul 

executoriu. 

 

     Nu se acceptă. 

     Propunerile de completare a art. 22 alin. 

(1) lit. v) și 63 alin. (1) lit. d) nu sunt oportune, 

dat fiind faptul că acestea reies din prevederea 

generală propusă în proiect pentru prima teză 

de la alin. (1) a art. 63, unde se prevede că 

executorul va putea aplica doar măsura de 

asigurare care are o legătură cauzală directă 

cu dispozitivul documentului executoriu sau 

rezultă direct din acesta, dar și din prevederile 

art. 5 din Cod, care consacră principiul 

umanismului drept un principiu director în 

cadrul procedurii de executare. 

     Totodată, subliniem că propunerile de 

completare în maniera absolută în care sunt 

formulate sunt și imprecise, dat fiind faptul 

existenței unor situații excepționale cînd 

aceste interdicții totuși ar putea fi impuse și 

anume în cazul unor documente executorii 

emise în litigii care au ca obiect starea civilă 

a persoanei, statutul, identitatea persoanei sa 

sau respectarea procedurii eliberării 

permisului de conducere. 

      Menționăm că ideea excluderii 

posibilității aplicării necontrolate și abuzive a 

unor asemenea interdicții va fi subliniată și 

dezvoltată în cuprinsul notei informative la 

proiect, care reprezintă un izvor și o sursă 

primară pentru interpretarea prevederilor 



aceştia la eliberarea documentelor de stare 

civilă, actelor de identitate sau a permiselor de 

conducere. 

     La art. 63 alin. (12) în final de completat cu 

propoziţia cu următorul cuprins: „Acţiunile 

executorului judecătoresc, prevăzute de 

prezentul alineat nu sunt aplicabile la 

eliberarea documentelor de stare civilă, actelor 

de identitate şi a permiselor de conducere, iar 

în cazul în care în dispozitivul documentului 

executoriu este expres prevăzută interdicţia de 

a părăsi tara în condiţiile articolul 64 din 

prezentul Cod, acţiunile respective pot fi 

aplicate la eliberarea paşaportului sau a 

documentului de călătorie debitorului". 

 

legii, așa cum reiese din prevederile art. 71 

alin. (4) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 

2017 cu privire la actele normative (care va 

intra în vigoare la data de 12 iulie 2018). 

 

 

 

 

                   MINISTRU                                                                                     Alexandru TĂNASE 


