
Sinteza propunerilor și obiecțiilor la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 17 

iunie 2010 privind executorii judecătorești 

 

Organele care au 

înaintat propuneri sau 

obiecţii 

№ Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

Curtea Supremă de Justiție       Se avizează favorabil proiectul de lege.  

Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La pct. 6 al proiectului, în cuprinsul alin. 

(4) al art. 92 propoziţia a doua se va expune 

după cum urmează: „În lipsa cererilor, UNEJ 

decide repartizarea a cîte cel mult un executor 

judecătoresc asistent la executorii 

judecătoreşti, sub autoritatea cărora vor 

activa." - completarea respectivă va asigura 

repartizarea uniformă a sarcinii de a pregăti 

executori judecătoreşti asistenţi între acei 

executori judecătoreşti care în mod benevol nu 

au solicitat acest lucru, fiind excluse în acest 

mod eventualele abuzuri şi tensiuni între 

organul profesional şi executorii judecătoreşti. 

      

     La pct. 10 din proiect, în cuprinsul lit. b) 

alin. (l) art.18, considerăm necesară 

substituirea sintagmei "pînă la 3 ani" cu "pînă 

la 4 ani". Intervenţia urmăreşte racordarea 

dispoziţiilor Legii privind executorii 

judecătoreşti la modificările operate prin 

Legea nr. 188 din 21.09.17 în privinţa art.78 

din Codul muncii, potrivit cărora, suspendarea 

contractului individual de muncă în cazul 

      Nu se acceptă. 

      Propunerea de modificare nu se justifică 

în contextul existenței prevederilor de la art. 

92 alin. (6) din proiect, potrivit căruia 

„Numărul-limită al executorilor 

judecătorești asistenți care pot activa sub 

autoritatea unui executor judecătoresc se 

stabilește de Consiliul Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești, în funcție de 

capacitățile biroului acestuia.”. 

 

 

 

 

     Se acceptă. 

     Pct. 10 din proiect se completează cu o 

teză referitoare la lit. b) a art. 18 Cod de 

executare cu următorul cuprins: 

„la litera b) cifra „3” se substituie cu cifra 

„4”;”. 
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concediului pentru îngrijirea copilului a fost 

prelungită pînă la 4 ani. 

 

     La pct. 16 al proiectului, se propune 

completarea articolului 222 cu două alineate 

noi în următoarea redacţie: 

„ (11) Sesizarea înaintată Colegiului disciplinar 

trebuie să conţină: 

a) datele de identitate şi informaţia de 

contact (numărul de telefon, numărul de fax, 

poşta electronică 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; 

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 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) 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 va fi lăsată fără examinare.” 

 

 

 

     Se acceptă. 

     Articolul 222 se completează cu alineatele 

propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Completările propuse urmăresc optimizarea 

activităţii Colegiului disciplinar al executorilor 

judecătoreşti prin înlăturarea lacunelor 

existente în cadrul actual de reglementare a 

activităţii acestuia în ceea ce priveşte condiţiile 

de fond şi de formă ale cererilor cu privire la 

faptele executorului judecătoresc care pot 

constitui abateri disciplinare şi au drept 

premisă reglementări similare în instituţii 

judiciare analogice (răspunderea disciplinară a 

judecătorilor, a administratorilor autorizaţi). 

 

     La pct. 17 al proiectului se propune 

includerea în alineatul (31) al art. 23 a 

următoarei propoziţii: „Părţile procedurii 

disciplinare sunt în drept să-şi atragă interpret 

în şedinţa Colegiului disciplinar." 

 

 

 

 

 

     Apreciind că redacţia curentă a alineatului 

(7) în cuprinsul art. 24 din lege generează 

confuzii în materie de contestare a deciziilor 

Colegiului disciplinar, inducînd ideea 

posibilităţii contestării doar a deciziilor 

Colegiului prin care s-a dispus aplicarea unei 

sancţiuni disciplinare, sugerăm înlăturarea 

acestei incertitudini prin excluderea alineatului 

(7) din cuprinsul art.24 şi inserarea acestuia la 

art.231. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Cu referire la propunerea dată nu au fost 

clarificate momente esențiale ce țin de 

mecanismul de plată a sumelor datorate 

interpretului pentru activitatea sa (persoana 

care le va suporta; existența posibilității 

recuperării sumelor date de la persoana 

culpabilă de declanșarea procedurii 

disciplinare). 

 

     Se acceptă. 

     Se abrogă alineatul (7) din cuprinsul art. 24 

și se completează art. 231 cu alin. (8) cu 

următorul conținut:  

„(8) Decizia Colegiului disciplinar poate fi 

contestată, fără a fi necesară procedura 

prealabilă, în instanţa de judecată în a cărei 

jurisdicție își are sediul Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti, în termen de 30 de 

zile de la comunicare. Hotărîrea 

judecătorească se contestă cu apel în 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La pct. 21 al proiectului considerăm 

necesar a exclude prevederile lit. c) a alin. (6), 

din motiv că prezentarea ei necondiţionată (aşa 

cum prevede proiectul) către Ministerul 

Justiţiei este contrară principiului protejării 

informaţiilor ce vizează veniturile unei 

persoane şi este nejustificată – or, Ministerul 

Justiţiei nu are vreun interes legitim pentru a 

verifica veniturile obţinute de executorii 

judecătoreşti. Menţinerea redacţiei actuale este 

percepută drept una abuzivă de către executorii 

judecătoreşti. 

     În acelaşi context, propunem completarea 

alin. (7) după cuvîntul "informaţia" cu textul 

"privind venitul rezultatul din activitatea 

executorului judecătoresc". 

 

 

 

 

 

 

 

     De asemenea, la art. 7 din lege, propunem 

completarea cu două litere noi cu următorul 

cuprins: 

„r1) să beneficieze de recuperarea cheltuielilor 

suportate pentru eliberarea, la solicitarea 

condițiile Codului de procedură civilă. 

Deciziile instanței de apel nu se supun 

recursului, fiind definitive și irevocabile de la 

pronunțare.” 

 

     Se acceptă. 

     Prevederile de la alin. (6) a art. 33 propus 

în proiect se modifică reieșind din observațiile 

indicate în aviz și vor avea următorul 

conținut: 

„(6) Instituțiile financiar-bancare și organul 

fiscal prezintă necondiționat și gratuit, în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare, la 

solicitarea organelor indicate la alin. (1) 

informația despre soldul și rulajul mijloacelor 

bănești din contul curent special al 

executorului judecătoresc. Uniunea Națională 

a Executorilor Judecătorești și organele 

competente conform legii să exercite 

controlul și reglementarea aspectelor aferente 

activității executorului judecătoresc în calitate 

de contribuabil și/sau angajator pot solicita 

informații și despre alte conturi deschise de 

executorul judecătoresc, inclusiv contul 

pentru încasarea onorariilor, precum și 

informații din declarația de venit prezentată 

de executorul judecătoresc.” 

 

     Nu se acceptă. 

     Propunerea de la lit. r1) nu se justifică, dat 

fiind faptul existenței prevederii de la lit. q), 

unde se stabilește că executorul primește taxe 

pentru activităţile desfăşurate. În 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organelor de drept, a copiei autentificate a 

procedurii de executare în condiţiile 

Regulamentului privind modul de determinare 

a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor 

executorului judecătoresc şi a spezelor 

procedurii de executare. 

r2) să beneficieze de compensarea cheltuielilor 

de judecată suportate în cadrul procedurii 

judiciare de examinare a contestaţiei actelor de 

executare întocmite de executorul 

judecătoresc, în condiţiile Codului de 

procedură civilă." 

 

 

 

 

 

 

    La fel, considerăm oportună completarea 

legii cu un articol nou 223 cu următorul 

conţinut: 

" Articolul 223. Taxa de procedură aferentă 

procedurii disciplinare 

(1)Taxa de procedură reprezintă o sumă 

percepută, în temeiul legii, de la persoanele în 

a căror interese se desfăşoară procedura 

disciplinară, pentru fiecare sesizare (plîngere, 

reclamaţie) primită spre examinare de către 

Colegiul disciplinar al executorilor 

judecătoreşti, destinată pentru asigurarea 

funcţionalităţii Colegiului disciplinar. 

(2) Taxa de procedură nu se va percepe pentru 

sesizările înaintate Colegiului disciplinar de 

conformitate cu prevederile pct. 11 alin. (6) 

din Regulamentul privind modul de 

determinare a mărimii taxelor pentru 

efectuarea actelor executorului judecătoresc 

şi a spezelor procedurii de executare, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 

23.09.2010, taxa pentru eliberarea copiei 

autentificate a procedurii de executare face 

parte din taxele de gestiune a dosarelor de 

executare şi administrare a documentelor, 

care la rîndul lor se includ în cadrul taxelor 

pentru efectuarea actelor executorului 

judecătoresc. 

     Propunerea de la lit. r2) este mai oportun 

de prevăzut în cadrul capitolului XIV din 

Codul de executare (Procedura de contestare 

a actelor executorului judecătoresc). 

 

     Nu se acceptă. 

     Propunerea înaintată reprezintă o 

modificare conceptuală considerabilă a 

proiectului de lege, care excede obiectului 

inițial de reglementare al acestuia. Includerea 

acestei propuneri va impune repetarea 

procedurii de avizare/consultare a opiniei 

publice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

către ministrul justiţiei şi Consiliul Uniunii 

Naţionale a Executorilor Judecătoreşti - în 

pricinile ce ţin de exercitarea atribuţiilor 

funcţionale ale acestora. 

(3) Modalitatea de calcul şi încasare a taxei de 

procedură este stabilită de Uniunea Naţională 

a Executorilor Judecătoreşti. 

(4) În cazul în care la data depunerii sesizării 

sau la expirarea termenului stabilit la alin. (12) 

nu este anexată (prezentată) dovada achitării 

taxei de procedură, sesizarea (plîngerea. 

reclamaţia) privind intentarea procedurii 

disciplinare se restituie petiţionarului fără 

examinare. 

(5) Dacă procedura disciplinară încetează în 

legătură cu renunţarea petiţionarului la 

pretenţiile sale până la începerea examinării 

sesizării, ca urmare a soluţionării litigiului pe 

cale amiabilă, taxa de procedură se restituie în 

proporţie de 50% din cuantumul ei. 

(6) În cazul în care în urma examinării 

sesizării, Colegiul constată comiterea 

abaterilor disciplinare invocate de către autorul 

sesizării, prin decizia de soluţionare a fondului 

obligă executorul judecătoresc care a comis 

abaterea disciplinară să restituie petiţionarului 

taxa de procedură în mărimea achitată pe cauza 

dată. 

(7) În cazul în care cererea petiţionarului de 

atragere la răspundere disciplinară a 

executorului judecătoresc a fost respinsă sau 

cauza a fost încetată în legătură cu expirarea 

termenelor de tragere la răspundere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disciplinară prevăzute la art. 211 sau 

pronunţarea anterioară asupra unei sesizări 

avînd aceleaşi temeiuri, aceleaşi persoane 

vizate şi acte, taxa de procedură nu se restituie 

petiţionarului. Anularea deciziei Colegiului 

disciplinar de către instanţa judecătorească nu 

constituie temei de restituire a taxei de 

procedură de către UNEJ." 

     Această propunere de completare a 

proiectului de lege rezidă în raţiuni de ordin 

practic, urmărind asigurarea acoperirii 

cheltuielilor ocazionate de asigurarea 

funcţionării Colegiului disciplinar compuse 

din cheltuieli necesare pentru asigurarea 

spaţiului necesar activităţii Colegiului: 

cheltuieli pentru asigurarea spaţiului de 

arhivare a dosarelor; cheltuieli de birotică şi 

cancelarie; cheltuieli poştale; convorbiri 

telefonice; transport; resurse necesare 

remunerării membrilor Colegiului etc., care 

actualmente se realizează integral din fondurile 

UNEJ. Adiţional, menţionăm că prin proiect se 

modifica modalitatea de comunicare a actelor 

emise de Colegiu, respectiv, costurile vor spori 

esenţial. 

     Ca o măsură de prevenire a îngrădirii 

dreptului de acces liber la justiţie, este 

prevăzută modalitatea de recuperarea a taxei 

achitate de către petiţionar din contul 

executorului judecătoresc, care a comis 

abaterea disciplinară. La fel, printr-un act 

intern al UNEJ urmează a fi stabilite cazurile 

exceptate de la plata taxei de procedură, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

precum şi posibilităţile de amînare şi eşalonare 

a achitării respectivei taxe. 

     În acelaşi context, menţionăm că achitarea 

taxei de stat, ar determina şi ordonarea 

adresărilor cu rea-credinţă a cererilor de 

tragere la răspundere disciplinară a 

executorilor judecătoreşti, întrucît povara 

suportării taxei de procedură disciplinară va 

cade pe seama părţii care a pierdut procesul. 

Or, ţinînd cont de ultimele sintetizări statistice, 

aproximativ 170 de cereri adresate Colegiului 

disciplinar, au fost declarate inadmisibile. 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Astfel, pe tot parcursul proiectului urmează 

a ţine cont de însăşi esenţa şi materia juridică a 

procedurii de executare silită, reglementată de 

actele normative, în special de Codul de 

executare, precum şi statutul executorului 

judecătoresc, ca unicul subiect obligatoriu în 

procedura de executare silită. 

     De asemenea, urmează a întări 

independenţa Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti ce ţine de asigurarea funcţionării 

executorilor judecătoreşti. 

     Cât priveşte instituirea funcţiei de 

„executor judecătoresc asistent", în sensul şi 

conţinutul expres, Plenul CSM consideră 

inoportună introducerea acestei funcţii. Or, ea 

contravine prevederilor legale actuale ce 

reglementează procedura executării silite (cu 

titlu de exemplu, art. 21 Codul de executare - 

executorul judecătoresc este unica persoană 

autorizată să efectueze executarea silită). 

Atunci când executorul judecătoresc asistent 

     Se acceptă parțial. 

     Cu referire la instituția executorului 

judecătoresc asistent, aceasta este de origine 

olandeză și a fost propusă ca o soluție pentru 

a se asigura sporirea nivelului de pregătire a 

viitorilor executori judecătorești și a se 

efectua o triere riguroasă și eficientă a 

persoanelor care acced în profesia dată. Prin 

introducerea ei în cuprinsul legii se urmărește 

a se analiza impactul și utilitatea instituției 

date asupra domeniului juridic al executării și 

al persoanelor implicate în realizarea acesteia. 

În legătură cu această inovație legislativă vor 

fi operate și modificări în cuprinsul Codului 

de executare, pentru a se asigura coerența și 

concordanța cadrului legal ce reglementează 

statutul executorului judecătoresc și 

atribuțiile acestuia (în acest sens atragem 

atenția și asupra prevederilor art. 93 alin. (4), 

propuse în cadrul pct. 6 din proiect, unde se 

prevede că executorul judecătoresc asistent va 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

va avea aceleaşi drepturi, aceeaşi competenţă, 

aceeaşi procedură de accedere, suspendare, 

reînvestire (art. 92, 93 din proiect) ca şi 

executorul judecătoresc, cu mici excepţii, 

atunci de fapt, executorul judecătoresc asistent 

va fi al doilea subiect cu competenţa executării 

silite. 

     În acest context, nu este clar, vor putea fi 

contestate acţiunile/inacţiunile executorului 

judecătoresc asistent „exercitate în nume 

propriu", în cadrul procedurii de executare 

silită, în conformitate cu art. 161-164 Cod de 

executare. 

     În opinia noastră, ar fi oportun introducerea 

în cadrul biroului de executare a funcţiei de 

„asistent al executorului judecătoresc" - 

persoana care asistă executorul judecătoresc la 

exercitarea de către acesta a funcţiilor sale 

(similar asistentului judiciar). 

 

     Plenul CSM, de asemenea consideră 

inoportună reglementarea prin lege a activităţii 

executorului judecătoresc ce ţine de 

prezenţa/absenţa executorului judecătoresc la 

birou. Executarea silită de fapt nu se face în 

birou şi profesia de executor judecătoresc este 

o profesie liberală, scopul principal este 

executarea documentelor executorii, din care 

considerente se recomandă de revăzut capitolul 

IV în redacţia din proiect. 

exercita atribuțiile sale în nume și sub 

responsabilitate proprie în cazurile expres 

prevăzute de Codul de executare). Relevante 

în acest sens sunt și prevederile art. 93 alin. (6) 

care se propun a fi introduse în cuprinsul legii 

și unde se prevăd limitele competențelor 

executorului judecătoresc asistent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Observația dată nu poate fi reținută, dat 

fiind faptul că executorul judecătoresc, cu 

toate că practică o profesie liberală, este o 

persoană fizică învestită de stat cu competenţa 

de a îndeplini activităţi de interes public 

(exclusivă în domeniul său). Ținînd cont că în 

domeniul executării silite există prevederi 

legale imperative referitoare la competența 

teritorială, lipsa periodică a acestuia de la 

birou atunci cînd are stabilite întrevederi cu 

părțile la procedura de executare sau cînd un 

creditor/persoană interesată vine cu un titlu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

executoriu poate crea riscul apariției unor 

situații prejudiciabile pentru cetățeni, cînd 

aceștia vor fi în imposibilitate de a executa 

documentul executoriu. Reieșind din aceasta, 

Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești și Ministerul Justiției trebuie să 

cunoască despre absențele mai îndelungate 

ale executorilor și despre modalitatea în care 

se va asigura funcționalitatea biroului, pentru 

a le aduce la cunoștința publicului interesat și 

pentru a identifica soluția optimă care ar evita 

tergiversarea procedurilor de executare, or 

pentru neexecutarea în termen rezonabil a 

hotărîrilor judecătorești în contextul Legii nr. 

87 din 21.04.2011, statul suportă consecințe 

de ordin financiar.   

Ministerul Finanțelor 11. 

 

 

 

 

 

12. 

     La articolul 92 alineatul (3) din proiectul de 

lege, considerăm necesar de a revedea sau 

defini noţiunea de „jurisconsult", deoarece 

legislaţia nu prevede o astfel de funcţie. 

 

 

     Considerăm necesar de a exclude din 

articolul 33 alineatele (6) şi (7) al proiectului 

de lege, deoarece organul fiscal prezintă 

informaţii de care dispune referitor la un 

contribuabil concret conform prevederilor 

articolului 131 din Codul fiscal. 

     Concomitent, menţionăm că orice 

informaţie de care dispun organele cu atribuţii 

de administrare fiscală, inclusiv informaţii 

despre contribuabil ce constituie secret 

comercial, cu excepţia informaţiei despre 

     Nu se acceptă. 

     În clasificatorul ocupațiilor (profesiilor, 

funcțiilor) din Republica Moldova pentru 

anul 2017 există ocupația de jurisconsult 

(codul profesiei 5658). 

 

     Nu se acceptă. 

     Prin intermediul prevederilor unei legi 

organice ulterioare se poate deroga de la 

prevederile unei legi organice anterioare (în 

speță, Codul Fiscal). 

     Necesitatea includerii acestor excepții de 

la regulă poate fi dedusă din cupinsul 

alineatului (7). Astfel, în conformitate cu 

prevederile art. 46 lit. a) din Legea privind 

executorii judecătorești, executorii 

judecătorești sunt obligați să achite lunar o 



încălcarea legislaţiei fiscale, constituie secret 

fiscal (art. 129 pct. 19 din Codul fiscal). În 

acest sens, prezentînd informaţiile prevăzute în 

alineatele (6) şi (7) din articolul 33 al 

proiectului în cauză vor duce la încălcarea 

prevederilor menţionate mai sus din Codul 

fiscal şi Legii nr. 133 din 8 iu ie 2011 privind 

protecţia datelor cu caracter personal. 

contribuție care nu poate fi mai mică de 3% 

din sumele încasate cu titlu de onorariu. Or, 

pentru a se asigura o aplicare efectivă a 

acestei prevederi legale este necesar de a 

prevedea în folosul organului profesional 

dreptul de a verifica celelalte conturi ale 

executorului, inclusiv contul de onorariu, 

precum și de a obține informații din declarația 

de venit al acestuia, urmînd ca din analiza 

coroborată a acestor informații să poată fi 

dedusă concluzia cu privire la modalitatea în 

care executorul și-a onorat obligația dată. În 

această ordine de idei menționăm că 

nevărsarea plăților obligatorii la contul 

Uniunii contituie temei pentru suspendarea și, 

după caz, încetarea activității executorului 

judecătoresc. 

d. Marin Tofan,  

persoană interesată 

13.      Potrivit prevederilor proiectului de 

modificare şi completare a unor acte legislative 

referitoare Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 

privind executorii judecătoreşti, la conţinutul 

art. I pct. 2 al articolul 4, alineatul (1) se 

completează cu litera d1) cu următorul cuprins: 

..d1) a activat în calitate de executor 

judecătoresc asistent cel puţin doi ani." şi pct.5. 

Articolul 91 se completează cu alineatul (7) cu 

următorul cuprins: „(7) La expirarea 

termenului indicat la alin. (1), executorului 

judecătoresc stagiar i se eliberează, în 

condiţiile Regulamentului de efectuare a 

stagiului, certificatul ce confirmă efectuarea 

stagiului. Valabilitatea certificatului respectiv 

este de 2 ani din momentul eliberării. În 

     Se acceptă parțial. 

     Se acceptă observațiile cu privire la 

cuvintele „sau ucenicie” (de la pct. 5 din 

proiect) și la prevederile art. II alin. (1) din 

proiect. Astfel, se exclude din cuprinsul 

proiectului mențiunea cu privire la ucenicie, 

dat fiind faptul că, în conformitate cu 

prevederile Codului muncii, contractul de 

ucenicie se încheie între angajator și o 

persoană aflată în căutarea unui loc de muncă 

și care nu are o calificare profesională, urmînd 

ca după expirarea duratei acesteia, persoana – 

ucenic să dobîndească o profesie, specialitate 

sau calificare, ceea ce este impropriu pentru 

situația cu executorul judecătoresc stagiar 

căruia i s-a eliberat certificatul ce atestă 



situaţia cînd deţinătorul acestuia, ulterior 

eliberării certificatului, se află în raporturi de 

muncă sau ucenicie cu un executor 

judecătoresc, termenul de 2 ani se calculează 

de la data încetării acestor raporturi." 

     Cît priveşte expunerea precum că termenul 

de valabilitate se calculează din momentul 

încetării raporturilor de muncă sau ucenicie, 

consider oportun de a exclude sintagma "sau 

ucenicie" deoarece asta va duce la camuflarea 

raporturilor de muncă între executor 

judecătoresc şi stagiar, respectiv ultimul va fi 

remunerat "la negru" fără a face contribuții la 

bugetul de stat sau chiar deloc nu va fi 

remunerat, fiind obligat să continue forţat 

"ucenicia" pentru a păstra valabilitatea 

certificatului, sau în general "ucenicia" se va 

desfăşura fictiv persoana fiind nevoită să 

desfăşoare anumite activităţi în altă parte 

pentru a se întreţine. 

     Consider că 2 ani de stagiere sunt mai mult 

decît suficienţi pentru a desfăşura ucenicia 

stagiarului de către executorul judecătoresc. 

     Avînd în vedere cele menţionate şi ţinînd 

cont că am efectuat stagiul în calitate de 

executor judecătoresc stagiar o perioadă 

îndelungată, fiindu-mi eliberat în acest sens 

certificatul de stagiar, unde este menţionat că 

ultimul este eliberat pentru a fi prezentat 

comisiei de licenţiere, având dreptul de a 

participa la examenul pentru accederea în 

profesia de executor judecătoresc, iar ca 

urmare potrivit proiectului înaintat, îmi exprim 

efectuarea stagiului. Totodată, se rectifică 

prevederea de la alin. (1) a art. II din proiect, 

modificîndu-se referința la art. I pct. 4 cu cea 

referitoare la art. I pct. 5. 

     În rest, observațiile referitoare la utilitatea 

și oportunitatea instituției executorului 

judecătoresc asistent se resping. Scopurile ce 

se urmăresc la instituirea acesteia au fost 

enunțate în cuprinsul notei informative și în 

comentariul Ministerului Justiției la 

observația cu nr. 9. 

     Cu toate acestea, proiectul de lege va fi 

completat în final cu prevederi care se vor 

referi la situația persoanelor care 

efectuează/au finisat stagiul profesional la 

momentul intrării în vigoare a legii (în 

privința acestora nu va fi necesară întrunirea 

condiției de activare în calitate de executor 

judecătoresc asistent timp de 1 an pentru a 

putea participa la concursul de admitere în 

profesie).   



profund dezacordul cu modificările ce se 

doresc a fi implementate, dat fiind faptul că 

acestea îmi încalcă drepturile legale prevăzute 

în Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind 

executorii judecătoreşti, unde au fost prevăzute 

expres condiţiile în accederea la funcţia de 

executor judecătoresc. 

     Mai mult ca atât, la înaintarea prezentului 

proiect nu s-a făcut nici o mențiune vizavi de 

persoanele care au promovat efectuarea 

stagierii şi care va fi situaţia în privința 

acestora, or, condiţiile impuse în noul proiect 

se contrazic cu prevederile legale, avînd în 

vedere faptul că potrivit art.91 Stagiul 

profesional al executorului judecătoresc 

stagiar durează cel puțin 18 luni și cuprinde 

formarea iniţială şi stagiul practic sub controlul 

executorului judecătoresc, iar potrivit 

proiectului dat, executorii judecătoreşti 

stagiari ce au finisat aceste cursuri le sunt 

impuse noi reguli şi condiţii prevăzute în art. I 

pct.2 prin care articolul 4 va conţine următorul 

cuprins: ..d1) a activat în calitate de executor 

judecătoresc asistent cel puţin doi ani." 

     Ori, faptul că ulterior am efectuat stagiul 

mai mult de 18 luni, urmează să mai susținem 

un alt examen la funcţia de executor 

judecătoresc asistent, încă o perioadă de cel 

puțin doi ani, pentru a participa la examenul de 

accedere în funcția de executor judecătoresc, 

ceea ce este o încălcare gravă a legislației și a 

drepturilor acordate prin lege. În urma celor 

menționate, atrag atenția că la înaintarea 



acestui proiect, nu se urmăreşte respectarea 

legislaţiei şi a tuturor menţiunilor indicate în 

nota informativă, dar se vrea monopolizarea 

sistemului, prin inducerea în eroare a tuturor 

persoanelor interesate şi a noilor doritori de a 

îmbrăţişa această profesie, ori,  funcţia data 

este transmisă prin succesiune unor grupuri de 

persoane, care în mod abuziv încalcă legea, 

urmărind scopuri ascunse. 

     Un alt argument la cele menţionate îl 

serveşte Ordinul ministrului justiţiei nr. 331 

din 30.07.2015 Publicat în Monitorul Oficial 

nr. 206-210 din 07.08.2015, art. nr.: : 1356, 

privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului, pct.27 al acestui regulament 

indicînd expres că concursul se organizează o 

dată pe an, data desfăşurării concursului este 

stabilită de Consiliul Uniunii Naţionale a 

Executorilor Judecătoreşti şi anunţată prin 

intermediul paginii web oficiale a Ministerului 

Justiţiei şi a Uniunii cu cel puţin 30 de zile 

înainte, iar potrivit Condiţiilor de admitere la 

concurs în calitate de executor judecătoresc în 

pct.23, la concurs sunt admise persoanele care: 

a) au depus la Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti o cerere priwnd 

admiterea la concurs; 

b) au efectuat stagiul profesional; 

c) sunt cetăţeni ai Republicii Moldova; 

d) au capacitate deplină de exerciţiu; 

e) sunt licenţiaţi în drept; 

f) posedă limba de stat; 

g) au o reputaţie ireproşabilă; 



h) au achitat la contul bancar taxa de înscriere 

la concurs în mărimea stabilită de Consiliul 

Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti. 

     Pct. 24 a prezentului regulament indică că 

pentru a fi admis la concursul de admitere în 

calitate de executor judecătoresc, candidatul 

depune o cerere adresată Uniunii Naţionale a 

Executorilor Judecătoreşti (cu indicarea 

teritoriului de activitate pentru care solicită 

participarea la concurs), la care anexează 

următoarele acte: 

a) copia buletinului de identitate; 

b) copia diplomei de licenţiat în drept; 

c) copia carnetului de muncă; 

d) cazierul judiciar; 

e) certificatul medical (Forma - 086) ce 

confirmă că candidatul este apt din punct de 

vedere medical; 

f) declaraţia pe propria răspundere că nu 

desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia 

activităţii didactice, ştiinţifice şi de creaţie; 

g) declaraţie privind acceptul de a fi verificate 

suplimentar datele sale cu caracter personal, 

inclusiv pe perioada deţinerii funcţiei de 

executor judecătoresc; 

h) certificatul ce atestă efectuarea stagiului. 

     Reieşind din cele menţionate, atrag atenţia 

asupra faptului, că organizarea examenului de 

accedere în profesia de executor judecătoresc a 

fost numit doar o singură dată, la sfîrșitul 

anului 2015, contrar prevederilor legale, ţinând 

cont că am efectuat stagiul de executor 



judecătoresc stagiar aproape cinci ani de zile, 

nefiind informat despre motivele tergiversării 

aşa numitelor examene. 

     Respectiv, aprobarea modificărilor vor 

servi temei în continuare pentru a nu desfăşura 

examene de admitere în calitate de executor 

judecătoresc, deoarece nimeni nu va întruni 

noile condiţii, cum ar fi activitatea de executor 

judecătoresc asistent de cel puțin doi ani, deci 

desfăşurarea examenelor se vor amîna încă pe 

cel puţin doi ani din momentul intrării în 

vigoare a prevederilor propuse, ceea ce duce în 

continuare la nerespectarea Ordinului 

ministrului justiţiei nr. 331 din 30.07.2015 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 206-210 din 

07.08.2015, art. nr. 1356, privind organizarea 

şi desfăşurarea concursului. 

     Ordinul Ministrului justiţiei, care în 

conformitate cu art. 2 din Legea 317 din 

18.07.2003 privind actele normative ale 

Guvernului și ale altor autorități ale 

administrației publice centrale și locale, este un 

act normativ, act juridic, emis de o autoritate a 

administraţiei publice centrale în temeiul 

normelor constituţionale şi legale, care 

stabileşte reguli obligatorii de aplicare repetată 

la un număr nedeterminat de situaţii identice. 

     Faptul că aceste norme obligatorii nu sunt 

respectate este deja obiectul unui capăt separat 

de cerere, prin care urmează să se stabilească 

răspunderea inclusiv a statului pentru 

nerespectarea propriilor prevederi normative. 



     Astfel, prezentul proiect nu corespunde 

recomandărilor internaţionale privind 

independenţa, legalitatea şi responsabilitate în 

protecţia drepturilor omului. 

     Prezentul proiect de lege atentează grav la 

drepturile persoanelor care au promovat 

stagierea, iar ca urmare ar avea şi un efect 

negativ asupra tinerilor specialişti şi nu va 

aduce careva avantaje în simplificarea 

promovării acestora, dar ar impune anumite 

condiţii, care la rîndul lor vor avea un impact 

negativ la capitolul cadre şi tineri specialişti, 

care nu se vor bucura de o transparenţă în 

activitatea acestora. 

     Este de menţionat şi faptul că în urma 

efectuării stagiului în calitate de executor 

judecătoresc stagiar, Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti apărea ca un garant 

şi susţinător în tot procesul de stagiere a 

drepturilor şi obligaţiilor, iar în urma înaintării 

acestui proiect nici nu am fost informaţi despre 

modificările ce urmează a fi efectuate, de a ne 

expune în privinţa acestora, de a fi ajutaţi în 

vederea expunerii opiniei asupra proiectului 

dat, necătînd la faptul că acesta are un impact 

negativ la toată perioada de activitate. 

     Odată cu implementarea acestui proiect, vor 

fi încălcate careva drepturi, ori în toată 

perioada desfăşurării acestui stagiu, executorul 

judecătoresc stagiar s-ar fi bucurat doar de 

obligaţii, astfel, este greu de înţeles atitudinea 

conducerii, şi condamn cu vehemență acţiunile 

şi inacţiunile acestora, în urma cărora în mod 



demonstrativ s-a ignorat munca depusă de 

către executorii judecătoreşti stagiari. 

     Pentru a asigura independenţa reală şi 

activitatea eficientă a activităţii date, în 

favoarea persoanelor, drepturile cărora au fost 

lezate de către autorităţi, de către persoanele cu 

funcţii de răspundere, proiectul dat urmează a 

fi respins, anulat, pe motivele indicate mai sus. 

     Legea nr. 239 din 13.11.2008 cu privire la 

transparenţa în procesul decizional inclusiv art. 

1, 4, 5, 6, 7 în redacţia existentă a fost elaborată 

pentru a face lumină în orice proiect înaintat, 

de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor decizia 

emisă de către autorităţi şi de a informa despre 

posibilitatea de a interveni cu diferite reacţii, 

recomandări, asupra unui sau mai multor 

proiecte de diferit ordin. 

     În art. 9 din Legea cu privire la transparenţa 

în procesul decizional este prevăzut expres 

anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei 

din proiectul propus spre avizare, iar acesta va 

prevedea iniţierea procesului de elaborare a 

deciziei, autoritatea publică va plasa, în termen 

de cel mult 15 zile lucrătoare, anunţul respectiv 

pe pagina web oficială, îl va expedia imediat 

prin intermediul poştei electronice părţilor 

interesate, îl va afişa la sediul său într-un spaţiu 

accesibil publicului şi/sau îl va difuza în mass-

media centrală sau locală, după caz. 

     De asemenea, proiectul de lege înaintat 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti intră în contradicţie cu principiile 



prevăzute în legea prezentă, care prevăd expres 

drepturile executorilor judecătoreşti stagiari, 

care urmează să participe la examenul de 

accedere în profesia de executor judecătoresc. 

     Țin să menționez că autorul proiectului de 

lege a înaintat pentru modificare și 

completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 

privind executorii judecătorești, ultimul fiind 

cunoscut cu responsabilitatea și decizia luată, 

pentru majoritatea persoanelor care la 

momentul dat nici nu cunosc efectele 

proiectului de lege care se încearcă a fi 

promovat, astfel, urmărind scopul de a ascunde 

opiniei publice conținutul acestor prevederi cît 

și consecințele acestuia. 

     În opinia mea, este oportună elaborarea 

unor norme unice speciale pentru elaborarea şi 

aprobarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 

privind executorii judecătoreşti, fără crearea 

cărorva prejudicii executorilor judecătoreşti 

stagiari care au promovat stagierea. având în 

vedere faptul că la promovarea acestui proiect 

de lege autorul nu a prevăzut punctele cheie la 

înaintarea acestui proiect, prin care se încalcă 

grav drepturile executorilor judecătoreşti 

stagiari, ori, la accederea în această funcţie 

nimeni nu a fost informat despre careva 

modificări şi au susţinut examene în baza 

condiţiilor expuse în prezenta lege şi a 

regulamentului, iar ca urmare după o activitate 

îndelungată să se ciocnească cu alte condiţii 

neîntîlnite la accederea în funcţia de executor 

judecătoresc. 



     Prin urmare, la proiectul de lege înaintat, au 

fost impuse diferite solicitări în modificarea 

legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind 

executorii judecătoreşti, unde la capitolul 

dispoziţii finale au fost făcute careva trimiteri 

neînţelese şi lipsite de un suport juridic Art. II. 

- (1) Prezenta lege intră în vigoare la data 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, cu excepţia prevederilor art. I pct. 

4, care se vor aplica pentru certificatele 

eliberate după intrarea în vigoare a prezentei 

legi. Astfel, sensul ori înţelesul prezentei 

trimiteri nu este clară, ori în modificările 

solicitate, solicitantul dorește altceva decît cele 

solicitate? 

     Proiectul de modificare şi completare a nr. 

113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti la care a fost eliberat avizul 

menţionat, urmează a fi înaintat un aviz 

negativ privind aprobarea modificărilor 

propuse, cu examinarea tuturor 

circumstanţelor existente şi introducerea 

expresă a reglementărilor propuse, pentru a 

evita situaţiile litigioase pe viitor şi chiar 

condamnări ale Republicii Moldova la CEDO. 

     Aici ţin să menţionez Hotărârea Curţii 

Supreme de Justiţie pe dosarul nr. 3-25/17 din 

26 octombrie 2017 prin care a fost obligat 

Consiliul Superior al Procurorilor de a include 

în Registrul candidaţilor pentru suplinirea 

funcţiilor vacante de procuror, reclamanţii, pe 

motiv că la momentul în care aceştia au fost 

admişi la Institutul Naţional de Justiţie, erau 



anumite condiţii de admitere la funcţia de 

procuror, care pe parcurs au fost modificate, 

fapt ce este constatat ca inadmisibil. 

     În temeiul art. 3 alin. (2) a Legii nr. 780 din 

27.12.2001 privind actele legislative, actul 

legislativ trebuie să respecte condiţiile 

legalităţii, accesibilităţii, preciziei și, o dată 

intrat în vigoare, este executoriu şi opozabil 

tuturor subiectelor de drept. Proiectul 

examinat, din motivele descrise mai sus nu 

întruneşte condiţiile enumerate, în special 

vorbind despre precizia actului legislativ, care 

odată aprobat în forma expusă va crea lacune 

şi situaţii litigioase. 

     În temeiul celor expuse, proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti de modificare şi completare a 

unor acte legislative, propun de introdus un 

punct prin care să se expună asupra 

executorilor judecătoreşti care au finisat 

stagiul profesional şi certificatele acestora, de 

a nu modifica condițiile menționate în prezenta 

lege, pentru cei care au finisat stagiul, iar legea 

să fie una retroactivă și nu ultraactivă. 
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