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Sinteza propunerilor și obiecțiilor din raportul de expertiză anticorupție la proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești 

 

№ Textul din proiect Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 
1. Pct. 4. La articolul 7,  litera 

o) a se completează cu 

cuvintele ”și să accepte 

sumele consemnate”. 

     Se atenţionează asupra unei reglementări care 

stabileşte un drept al executorilor judecătoreşti în 

loc de o obligaţie. 

     Stabilirea dreptului executorului judecătoresc 

„de a accepta sumele consemnate” în loc de 

obligaţie, distorsionează întregul echilibru dintre 

drepturile şi obligaţiile executorului judecătoresc. 

     Fixarea modului de acţiune al executorului 

judecătoresc într-o manieră imprecisă, 

discreţionară, atunci când aşteptarea legitimă a 

cetăţeanului şi întregii societăţi este ca acesta să 

procedeze de o manieră imperativă şi obligatorie, 

la modul practic legalizează factori de risc şi 

riscuri de corupţie. 

     În primul rând, factorul de risc rezidă în 

discreţia executorului judecătoresc de a utiliza 

formularea permisivă a normelor care îi stabileşte 

competenţa, după bunul plac, astfel încât să evite 

realizarea obligaţiilor ce ar trebui să îi revină. 

     Asemenea discreţii pot fi folosite în mod abuziv 

de către executorul judecătoresc pentru a obţine 

recompense necuvenite pentru a fi determinat       

să-şi exercite obligaţiile legale. 

     În altă ordine de idei, prevederea propusă 

generează abuzuri şi încălcări ale drepturilor 

fundamentale ale cetăţenilor, în special dreptul la 

proprietate privată şi protecţia acestuia, consfinţită 

de art. 46 din Constituţia Republicii Moldova. 

Datorită „dreptului de a accepta sumele 

consemnate" şi nu a „obligaţiei de a accepta 

Nu se acceptă. 

Executorii judecătorești sunt responsabili 

pentru executarea silită, în limitele 

competențelor definite de Legea privind 

executorii judecătorești, Codul de executare și 

alte legi. În acest sens, executorului judecătoresc 

din Republica Moldova i s-au acordat anumite 

competențe în ceea ce privește executarea 

hotărârilor judecătorești și a altor documente 

executorii.  

     Pe lângă aceste competențe (ca și în alte țări 

europene), executorii judecătorești pot fi 

autorizați să desfășoare activități secundare, cum 

ar fi recuperarea amiabilă a datoriilor. Este 

relevantă în acest sens și Recomandarea 34 din 

Ghidul CEPEJ: "Agenţii de executare ar trebui, 

dacă este cazul, să poată, exercita şi activităţi 

secundare compatibile cu funcţia lor, astfel încât 

să garanteze şi să facă să fie recunoscute 

drepturile justiţiabililor, având ca obiectiv 

accelerarea procesului judiciar sau relaxarea 

tribunalelor. Acestea pot fi, printre altele: 

recuperarea datoriilor; [...]“ 

Articolul 7 litera o) se referă la o astfel de 

activitate secundară a executorului judecătoresc. 

     Astfel, obiecția înaintată nu poate fi susținută 

din următoarele considerente: 

 Pentru orice activitate pe care o exercită 

executorul judecătoresc, el este supus 

răspunderii disciplinare în conformitate cu 
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sumele consemnate", executorul judecătoresc 

poate continua urmărirea bunurilor debitorului, 

chiar şi atunci când pentru stingerea datoriei şi 

cheltuielilor de executare sunt suficiente sumele de 

bani consemnate. Într-o asemenea ipoteză, 

executorul judecătoresc de rea-credinţă poate 

urmări doar un anumit bun, de regulă cu o valoare 

mult mai mare decât sumele datorate. 

     Prevederea propusă la modul practic 

legalizează preluarea frauduloasă/ilicită a 

proprietăţilor debitorului, abuzul de serviciu şi 

depăşirea atribuţiilor de serviciu de către 

executorul judecătoresc. 

 

     Recomandări: 

     Stabilirea obligaţiei pentru executorul 

judecătoresc de „acceptare a sumelor 

consemnate"; în cadrul art. 8 al Legii nr. 113/2010 

privind executorii judecătoreşti, care 

reglementează obligaţiile executorului 

judecătoresc. 

articolul 21 din Legea privind executorii 

judecătorești; 

 În general, recuperarea amiabilă a 

datoriilor este aplicată înainte de obținerea unui 

titlu executoriu. Într-o astfel de etapă de 

recuperare amiabilă a datoriilor, executorul 

judecătoresc nu poate folosi (sau abuza de) 

puterea de executare silită: deoarece (încă) nu 

există un titlu executoriu, executorul 

judecătoresc nu este autorizat să întreprindă 

acțiuni de executare silită. Totuși, și în astfel de 

cazuri, executorul judecătoresc este supus 

răspunderii disciplinare (articolul 21 din Legea 

privind executorii judecătorești); 

 În cazul în care există un titlu executoriu, 

iar executorul judecătoresc face uz de calea 

recuperării amiabile a datoriilor, preferând-o 

măsurilor de executare silită, executorul 

judecătoresc este obligat să accepte plata. În 

acest caz, recuperarea pe cale amiabilă va fi, de 

la bun început, o obligație în temeiul articolului 

8 alineatul 1 din Legea cu privire la executorii 

judecătorești. 

2. Pct. 7. Legea se 

completează cu capitolul 

II1 cu următorul cuprins: 

„Capitolul II1 

EXECUTORUL 

JUDECĂTORESC 

ASISTENT 

     Se atenţionează asupra unor prevederi care 

generează un conflict de norme cu prevederile 

Codului de executare al Republicii Moldova nr. 

443/2004. 

     Prevederile întregului capitol propus (II¹) 

contravin prevederilor art. 21 al Codului de 

executare nr. 443/2004, care stabileşte: „(1) 

Executorul judecătoresc este unica persoană 

autorizată să efectueze executarea silită a 

documentelor executorii. (2) Efectuarea actelor de 

executare silită de către alte persoane atrage 

răspunderea prevăzută de lege.". 

 

     Nu se acceptă. 

     Executorul judecătoresc rămîne a fi unica 

persoană autorizată să efectueze executarea silită 

a documentelor executorii. Executorul 

judecătoresc asistent nu va efectua executarea 

silită, dar va oferi suport executorului 

judecătoresc, care este subiect al procedurii de 

executare, prin executarea unor acțiuni în 

condițiile expres prevăzute de lege.  
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     Recomandări: 

     Armonizarea prevederilor cu reglementările 

Codului de executare nr. 443/2004. 

3. Pct. 17. La articolul 22²: 

Se completează cu 

alineatele (1¹) şi (1²) cu 

următorul cuprins: 

„(1¹) Sesizarea înaintată 

Colegiului disciplinar 

trebuie să conţină: 

a) datele de identitate şi 

informaţia de contact 

(numărul de telefon, 

numărul de fax, poşta 

electronică, adresa etc.) ale 

autorului sesizării; 

b) numele executorului 

judecătoresc în privinţa 

căruia este depusă 

sesizarea; 

c) descrierea succintă a 

faptelor ce ar putea 

constitui abateri 

disciplinare, cât şi opinia 

autorului 

sesizării privind încadrarea 

concretă a acestora în 

abaterile disciplinare 

prevăzute de lege; 

d) data şi locul unde au fost 

comise faptele descrise în 

sesizare; 

e) circumstanţele de fapt şi 

de drept pe care 

solicitantul îşi întemeiază 

pretenţiile şi probele care 

     În primul rând venim cu precizarea că sesizarea 

depusă la Colegiul disciplinar de către persoana 

căreia i-au fost încălcate drepturile, are valoarea 

juridică a unei petiţii. 

     Astfel, atenţionăm asupra unor prevederi care 

stabilesc cerinţe excesive pentru exercitarea 

dreptului de petiţionare, drept consacrat de art. 52 

din Constituţia Republicii Moldova şi Legea nr. 

190/1994 cu privire la petiţionare, precum şi a 

dreptului persoanei vătămate de o autoritate 

publică, consacrat de art. 53 din Constituţia 

Republicii Moldova. 

     Se constată stabilirea unor rigori exagerate faţă 

de persoanele care se consideră nedreptăţite, ale 

căror drepturi au fost încălcate de executorul 

judecătoresc, şi care sesizează Colegiul disciplinar 

cu privire la anumite abuzuri comise de executorul 

judecătoresc. 

     Se reţine că normele propuse în alin. (1¹) al art. 

22² stabilesc condiţii mai riguroase pentru 

sesizare, prin care fapt încalcă prevederile art. 10 

al Legii nr. 190/1994 cu privire la petiţionare. În 

acelaşi timp, alin. (1²) al art. 22², stabileşte ca 

„inadmisibilă" sesizarea ce nu întruneşte condiţiile 

excesive stabilite, fără a anunţa petiţionarul, fără  

a-i acorda posibilitatea să remedieze lacunele 

constatate. Mai mult ca atât, conform art. 11 

lit. a) din Legea nr. 190/1994 cu privire la 

petiţionare, petiţionarul are dreptul „a) să expună 

personal argumente organului sau persoanei 

oficiale care examinează petiţia", fapt care-i 

acordă persoanei care depune sesizarea, dreptul de 

a se expune verbal asupra sesizării. 

     Se acceptă parțial. 

     În contextul prevederilor art. 3 din Legea cu 

privire la petiționare, care stabilește că  

prevederile legii nu se aplică modului de 

examinare a petițiilor, prevăzut de legislaţia de 

procedură penală, de procedură civilă, de 

procedură de executare, cu privire la 

contravenţiile administrative, precum şi de 

legislaţia muncii, considerăm că obiecția 

referitoare la stabilirea unor rigori exagerate în 

privința sesizărilor înaintate Colegiului 

disciplinar nu poate fi susținută. 

     Cu toate acestea, ținând cont de obiecțiile 

înaintate, din cuprinsul textului alin. (11) lit. c) se 

exclude textul „ , cât şi opinia autorului sesizării 

privind încadrarea concretă a acestora în 

abaterile disciplinare prevăzute de lege”, iar de 

la lit. e) – textul „și de drept”. 

     Alin. (12) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(12) Examinarea sesizării care nu corespunde 

cerințelor prevăzute la alin. (11) se suspendă. În 

acest caz, în termen de 5 zile lucrătoare, 

secretarul Colegiului informează solicitantul 

despre necesitatea înlăturării neconformităților 

admise. În caz de neînlăturare a 

neconformităților în termen de 10 zile, sesizarea 

se lasă fără examinare.”. 

 

 



4 
 

confirmă fapta invocată 

sau indicarea persoanelor 

care ar putea confirma cele 

relatate de autorul 

sesizării, dacă acestea 

există la momentul 

depunerii sesizării; 

f) data şi semnătura 

autorului sesizării. 

(1²) Sesizarea ce nu 

corespunde cerinţelor 

prevăzute la alin. (1¹) se 

declară inadmisibilă.". 

     Proiectul încalcă norma care stabileşte cerinţele 

generale de acceptare a petiţiilor, stabilite de art. 

10 al Legii nr. 190/1994 cu privire la petiţionare. 

La modul concret, pe de o parte, asemenea 

prevederi îngreunează procedura de depunere a 

petiţiilor pentru persoanele care nu au studii 

juridice şi/sau cunoştinţe suficiente în acest 

domeniu - ceea ce este o îngrădire ilicită şi 

artificial creată a drepturilor fundamentale; pe de 

altă parte, este un exemplu de „închidere", de 

„atomizare" a domeniului, cu riscuri majore la 

adresa drepturilor cetăţenilor simpli. 

     La modul concret, prevederile legalizează 

încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie 

şi cu privire la petiţionare, sancţionată prin 

prevederile art. 71 al Codului contravenţional nr. 

218/2008. 

 

     Recomandări: 

     Excluderea prevederilor. 

4. Pct. 24. La articolul 33: 

Alineatul (1) va avea 

următorul cuprins: 

(1) Supravegherea şi 

reglementarea activităţii 

profesionale a 

executorului judecătoresc 

este exercitată exclusiv de 

către Ministerul Justiţiei şi 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti, 

conform atribuţiilor 

stabilite de lege sau Statut. 

Controlul şi reglementarea 

aspectelor aferente 

activităţii executorului 

judecătoresc în calitate de 

     Se atenţionează asupra unor prevederi care 

generează un conflict de norme. 

     Prin stabilirea „supravegherii exclusive" de 

către Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti se încearcă într-o 

anumită măsură „protejarea" activităţii 

executorului judecătoresc, ceea ce contravine 

întregului cadru normativ naţional, prin care sunt 

stabilite competenţele autorităţilor publice cu 

atribuţii specifice diverselor domenii de activitate: 

ale Centrului Naţional Anticorupţie (Legea nr. 

1104/2002 cu privire la Centrul Naţional 

Anticorupţie), ale Procuraturii (Legea nr. 3/2016 

cu privire la Procuratură), ale Serviciului 

Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (Legea 

nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului), ale 

     Nu se acceptă. 

     Sintagma „în exclusivitate” trebuie citită în 

raport cu funcția de monitorizare a Ministerului 

Justiției și a Uniunii Naționale a Executorilor 

Judecătorești în ceea ce privește activitățile 

profesionale (sau așa cum se menționează în 

prezent în lege, doar  în activitățile de "executor 

judecătoresc"), domeniu în care atribuțiile 

acestor două instituții sunt într-adevăr exclusive, 

iar alte autorități publice neputând interveni sub 

nici o formă. Prin aceasta se urmărește 

consolidarea independenței executorului 

judecătoresc în activitatea sa, dar și excluderea 

posibilității unor imixtiuni din exterior. 

     Aceasta nu înseamnă că prin intermediul 

prevederilor acestui alineat se urmărește 

excluderea competențelor altor autorități publice 
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contribuabil şi/sau 

angajator revine organelor 

competente conform legii. 

Ministerului Afacerilor Interne (Legea nr. 

320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 

poliţistului), etc. şi care au dreptul să efectueze 

controlul inclusiv asupra activităţii executorilor 

judecătoreşti, în limitele de competenţă. 

     Propoziţia a doua din cadrul alin. (1) este o 

prelungire a intenţiei „de protejare" a executorilor 

judecătoreşti, creând printr-o formulare ambiguă 

aparenţa faptului că pot exista, doar două tipuri de 

controale pentru activitatea executorilor 

judecătoreşti: 

- verificarea acestora în calitate de contribuabili; 

desfăşurat de către organele fiscale (Serviciul 

Fiscal de Stat); 

- verificarea acestora în calitate de angajatori; 

desfăşurat de către Inspectoratul de Stat al Muncii. 

     La modul practic, formularea propusă de autor 

încearcă că excludă răspunderea juridică a 

executorului judecătoresc pentru alte aspecte, 

neindicate, ce ţin de activitatea desfăşurată. 

     Stabilirea reglementărilor analizate mai sus 

poate afecta negativ mandatul Procuraturii, 

Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului 

Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, 

Ministerului Afacerilor Interne, şi altor autorităţi 

cu competenţe în domeniile asigurării integrităţii, 

prevenirii şi combaterii corupţiei, prevenirii şi 

combaterii spălării banilor, precum şi asigurării 

ordinii publice. 

 

     Recomandări: 

     Excluderea prevederilor propuse pentru alin. 

(1) al art. 33 din Legea nr. 113/2010 privind 

executorii judecătoreşti. 

de a efectua controale periodice în conformitate 

cu prevederile legilor care reglementează 

activitatea proprie a acestor autorități.  

     Un alt argument în favoarea ideii că textul 

acestui alineat nu se referă la controalele 

realizate de alte autorități este acela că aceste 

controale (realizate de Centrul Naţional 

Anticorupţie, Procuratură, poliție etc.) nu pot fi 

urmate în nici un caz de o eventuală intervenție 

în vederea reglementării unor aspecte ale 

activității executorilor judecătorești, această 

atribuție aparținînd în exclusivitate Ministerului 

Justiției și a Uniunii Naționale a Executorilor 

Judecătorești, precum și organelor competente 

conform legii de monitorizarea activității 

acestora în calitate de contribuabil/angajator. 

 

5. Pct. 24. La articolul 33:      Se atenţionează asupra caracterului lacunar al 

normelor în ce priveşte reglementarea „grupului de 

control", care nu este reglementat în Legea nr. 

     Se acceptă parțial. 

     Nu se consideră că reglementarea detaliată a 

grupului de control (componența sa, atribuțiile 
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Se completează cu 

alineatele (2¹) şi (2²) cu 

următorul cuprins: 

(2¹) Membrii grupului de 

control pot veni cu 

recomandări de remediere 

a deficienţelor identificate 

în cadrul controlului, 

stabilind termenul în care 

acestea urmează a fi 

înlăturate. În cazul în care 

executorul judecătoresc nu 

execută recomandările 

grupului de contro,l 

ultimul informează 

Consiliul Uniunii 

Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti. 

(2²) Modul de organizare 

şi desfăşurare a controlului 

activităţii executorului 

judecătoresc se stabileşte 

prin Regulament aprobat 

de Ministerul Justiţiei şi 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti. 

Modul şi condiţiile de 

ţinere a evidenţei 

procedurilor de executare, 

a mijloacelor băneşti în 

conturi, cerinţele faţă de 

organizarea şi întreţinerea 

biroului şi modalitatea de 

raportare se stabilesc prin 

Regulament adoptat de 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti. 

113/2010 cu privire la executorii judecătoreşti, nici 

în Codul de executare nr. 443/2004 şi nici în 

Ordinul ministrului justiţiei nr. 96/2017 cu privire 

la aprobarea Regulamentului de activitate al 

Colegiului disciplinar al executorilor 

judecătoreşti. 

     Luând în considerare cele expuse mai sus, se 

recomandă detalierea reglementărilor privind 

grupul de control - modul de constituire, numărul 

de membri, limitele de competenţă, modul de 

activitate etc. 

     În altă ordine de idei, se atenţionează asupra 

unor norme de trimitere defectuoase. Din 

conţinutul normei nu rezultă cu certitudine dacă 

normele fac trimitere la un singur regulament, sau 

la regulamente diferite, totuşi suntem nevoiţi să 

presupunem două regulamente distincte: I - 

privind controlul activităţii executorului 

judecătoresc; II - privind modul şi condiţiile de 

ţinere a evidenţei procedurilor de executare, a 

mijloacelor băneşti în conturi, cerinţele faţă de 

organizarea şi întreţinerea biroului şi modalitatea 

de raportare. 

     Caracterul lacunar determină o insuficienţă a 

procedurilor administrative, ceea ce, la rândul său, 

poate determina discreţia UNEJ de a dezvolta 

reguli de procedură convenabile propriilor 

interese. 

 

     Recomandări: 

     1. Reglementarea „grupului de control" cu toate 

aspectele ce ţin de modul de constituire, numărul 

de membri, limitele de competenţă, modul de 

activitate etc. 

     2. Stabilirea clară a numărului regulamentelor, 

a denumirilor concrete ale acestora, a obiectului de 

etc.) este oportună în cuprinsul Legii privind 

executorii judecătorești. Menționăm în acest 

sens că în paralel cu proiectul cu privire la 

modificarea și completarea Legii privind 

executorii judecătorești, Ministerul Justiției a 

elaborat în comun cu experții din cadrul 

proiectului EUTAP4 un proiect de regulament cu 

privire la modul de efectuare a controlului 

activității executorului judecătoresc, în cuprinsul 

căruia aspectele invocate vor fi reglementate mai 

detaliat. 

     Cu referire la cea de-a doua obiecție, pentru a 

se elucida situația, se scindează alineatul (22) în 

două alineate distincte: 

„(22) Modul de organizare și desfășurare a 

controlului activității executorului judecătoresc 

se stabilește prin regulament aprobat de 

Ministerul Justiției și Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești.  

(23)Modul și condițiile de ținere a evidenței 

procedurilor de executare, a mijloacelor bănești 

în conturi, cerințele față de organizarea și 

întreținerea biroului și modalitatea de raportare 

se stabilesc prin regulament adoptat de Uniunea 

Națională a Executorilor Judecătorești.”. 
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reglementare şi a unor reglementări concrete în 

Legea nr. 113/2010 privind executorii 

judecătoreşti, ca lege specială în domeniu. 

6.  Pct. 24. La articolul 33: 

Se completează cu 

alineatele (5), (6) şi (7) cu 

următorul cuprins: 

(5) Reprezentanţii 

organelor indicate la alin. 

(1) au acces nestingherit în 

cadrul programului de 

lucru, inclusiv în cadrul 

pauzelor şi întreruperilor 

pe parcursul aceleiaşi zile, 

la sediul biroului 

executorului judecătoresc, 

dosarele de executare, 

arhiva, registrele manuale 

şi electronice ţinute de 

executorul judecătoresc şi 

informaţia privind modul 

de gestionare a contului 

curent special. 

(6) Instituţiile financiar-

bancare şi organul fiscal 

prezintă necondiţionat şi 

gratuit, în termen de cel 

mult 5 zile lucrătoare, la 

solicitarea organelor 

indicate la alin. (1) 

informaţia despre soldul şi 

rulajul 

mijloacelor băneşti din 

contul curent special al 

executorului judecătoresc. 

Uniunea Naţională a 

     Se atenţionează asupra unor prevederi care 

permit o interpretare şi aplicare abuzivă şi contrară 

cadrului normativ existent. Normele stabilesc doar 

două tipuri de controale pentru activitatea 

executorilor judecătoreşti: care să-i verifice în 

calitate de contribuabili sau care să-i verifice în 

calitate de angajatori. 

     La modul practic, formularea propusă de autor 

încearcă că excludă răspunderea juridică a 

executorului judecătoresc pentru alte aspecte, 

neindicate, ce ţin de activitatea desfăşurată de 

acesta. 

     Cu riscul de a ne repeta, atenţionăm asupra 

faptului că stabilirea reglementărilor analizate mai 

sus contravine cadrului normativ naţional, prin 

care sunt stabilite competenţele autorităţilor 

publice cu atribuţii specifice domeniului propriu 

de activitate, precum Legea nr. 1104/2002 cu 

privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Legea nr. 

3/2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 

308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului, Legea nr. 

320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 

poliţistului, ş.a. ceea ce poate afecta negativ 

mandatul Procuraturii, Centrului Naţional 

Anticorupţie, Serviciului Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor, Ministerului 

Afacerilor Interne, şi altor autorităţi cu competenţe 

în domeniile asigurării integrităţii, prevenirii şi 

combaterii corupţiei, prevenirii şi combaterii 

spălării banilor, precum şi asigurării ordinii 

publice. 

 

     Recomandări: 

     Nu se acceptă. 

     Obiecția dată nu poate fi reținută, dat fiind 

faptul că art. 33 din Legea executorilor 

judecătorești nu are ca obiect de reglementare/nu 

constituie baza legală pentru desfășurarea 

controalelor de către autoritățile indicate în 

obiecție. 

     În special, considerăm că alineatele (5) și (6) 

sunt extrem de importante pentru asigurarea unui 

sistem de control funcțional și eficient. 

Competența de a avea acces la datele 

(financiare), așa cum se menționează în 

alineatele (5) și (6), se referă la sarcina de 

supraveghere cu care sunt abilitați Ministerul 

Justiției și Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești potrivit articolul 33. Mai ales în 

cazul unei profesii precum cea de executor 

judecătoresc, este important ca fluxurile 

monetare să fie monitorizate pentru a garanta că 

banii primiți de la debitori sunt, în realitate, 

transmiși creditorilor.  

     De asemenea, acesta este unul dintre motivele 

pentru care în Republica Moldova, ca și în alte 

țări, a fost introdus  un cont bancar special pentru 

astfel de încasări (articolul 28 din Legea cu 

privire la executorii judecătorești).  

     Un alt argument în favoarea accesului la date 

financiare este controlul calculului onorariilor, 

care se bazează parțial pe performanța 

executorului judecătoresc. 

     Informațiile menționate în alineatul (7) sunt 

utilizate pentru calcularea cotizației de membru 

a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. 
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Executorilor Judecătoreşti 

şi organele competente 

conform legii să exercite 

controlul şi reglementarea 

aspectelor aferente 

activităţii executorului 

judecătoresc în calitate de 

contribuabil şi/sau 

angajator pot solicita 

informaţii şi despre alte 

conturi deschise de 

executorul judecătoresc, 

inclusiv contul pentru 

încasarea onorariilor, 

precum şi informaţii din 

declaraţia de venit 

prezentată 

de executorul 

judecătoresc. 

(7) Informaţia din 

declaraţia de venit şi/sau 

despre rulajul mijloacelor 

băneşti în contul de 

onorariu poate fi solicitată 

de organul profesional 

doar în scopul verificării 

corectitudinii achitării 

contribuţiilor obligatorii. 

     Excluderea prevederilor propuse pentru alin. 

(5), (6) şi (7) al art. 33 din Legea nr. 113/2010 cu 

privire la executorii judecătoreşti. 

Cotizația de membru depinde de venitul 

executorului judecătoresc. 

7. Pct. 26. La articolul 37, 

alineatul (3) se 

completează cu textul: 

„Colaboratorii organelor 

de poliţie, judecătorii şi 

procurorii au obligaţia de a 

contribui prin acţiunile 

sale la executarea 

documentelor executorii". 

     Se atenţionează asupra unor prevederi care 

generează un conflict de norme. 

     Cu excepţia poliţiei, care conform art. 22 lit. g) 

din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea 

Poliţiei şi statutului poliţistului „acordă asistenţă 

executorilor judecătoreşti în procesul de 

îndeplinire a acţiunilor executorii", o obligaţie 

similară este consacrată şi pentru poliţia 

judecătorească la art. 50 alin. (3) lit. d) din Legea 

     Se acceptă parțial. 

     Alineatul nou se reformulează după cum 

urmează: 

„Colaboratorii organelor de poliție, judecătorii 

și procurorii contribuie prin acțiunile lor, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, la 

executarea documentelor executorii.”. 
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nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească, 

care: „acordă asistenţă, potrivit legii, executorilor 

judecătoreşti în procesul efectuării actelor de 

executare". 

     Se atenţionează că procurorii şi judecătorii nu 

au stabilită o asemenea obligaţie în legile speciale 

– Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, Legea 

nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească şi 

Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul 

judecătorului. 

 

     Recomandări: 

     Înlocuirea termenilor „judecătorii şi procurorii" 

cu termenii „poliţiei judecătoreşti". 

 

 

 

                         MINISTRU                                                                                     Victoria IFTODI 


