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P R E F A Ț A 

Odată ce deontologia profesională a executorului judecătoresc se 

fundamentează pe principiile de independență, imparțialitate și integritate, 

executorul judecătoresc din Republica Moldova și asociația sa profesională, 

UNEJ, urmează ca, în mod continuu, să se preocupe de analiza și însușirea 

standardelor privind conduita executorului in cadrul profesie de executor 

judecătoresc cât și în afara profesiei de executor judecătoresc. 

Prezentul studiu va analiza aspectele ce țin de independența, 

imparțialitatea, integritatea, eticheta, egalitatea, competența și străduința 

executorului judecătoresc și va oferi, inclusiv, răspuns la următoarele dileme:  

Independența - E suficient ca executorul judecătoresc să fie 

independent sau trebuie să depună eforturi ca și sistemul de executare a 

hotărârilor judecătorești să fie independent? Independența pentru executorul 

judecătoresc e doar un drept sau mai degrabă o responsabilitate? E 

importantă încrederea populației în corpul de executori judecătorești? Există 

o relație de dependență între executor și colegii săi, șefii organizațiilor 

profesionale, instanțele judecătorești, Ministerul Justiției?  

Imparțialitatea - Poate un executor judecătoresc lipsit de 

independență să fie imparțial? Ce este subiectivismul? Ce este conflictul de 

interese? Poate avea executorul judecătoresc întâlniri private cu partea 

procedurii de executare silită? Poate o prietenie sau o relație de vecinătate cu 

una dintre părți sau cu un avocat să determine abținerea/recuzarea 

executorului judecătoresc.  

Integritatea - Conduita ireproșabilă cerută unui executor judecătoresc 

se referă la  activitatea sa în cadrul exercitării funcției sau și în afara profesiei 

de executor judecătoresc? În ce măsură e importantă părerea terților în 

aprecierea conduitei executorului judecătoresc? 

Eticheta E adecvat ca executorul să fie condus cu mașina procurorului 

sau a judecătorului, ori să stea în transportul public lângă o parte din 

procedura de executare? Poate executorul judecătoresc să frecventeze 

barurile, cluburile, să cânte karaoke? Ce impedimente poate genera o relație 
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amoroasă cu un avocat? Poate executorul judecătoresc să scrie cărți? E permis 

să apară la posturi comerciale de televiziune sau radio? E permis să fie arbitru, 

mediator sau să dea sfaturi juridice? Poate participa la evenimente mondene? 

Egalitatea Este obligat executorul judecătoresc să evite discriminarea? 

Poate face remarci ironice, glume ori spune drăgălășenii în adresa părților, 

avocaților, colegilor? 

Competența și străduința Are el vreun rol în preîntâmpinarea/oferirii 

plăților neoficiale? Ce materii trebuie studiate în cadrul programelor de 

formare ale executorilor? 

Conținutul prezentului studiu va demonstra că, independența, 

integritatea, imparțialitatea, rezerva și discreția, diligența, respectul și 

abilitatea de a asculta, egalitatea de tratament, competenta și transparența 

sunt valorile indispensabile ale profesiei de executor judecătoresc. 

De asemenea, executorul judecătoresc, în virtutea funcției sale, este 

obligat să dea dovadă de calități personale cum ar fi, înțelepciune, loialitate, 

umanitate, curaj, seriozitate și prudență, abilitatea de a munci, de a asculta 

și comunica în mod eficient. Executorul judecătoresc se face conștient de 

faptul că imaginea sa și încrederea publică sunt influențate atât de conduita 

sa profesională, de viața privată cat și de conduita în societate. 

Drept urmare a abordării problemelor enunțate mai sus, ce țin de 

deontologia și conduita executorului judecătoresc, Asociația pentru Studii 

Sociale Aplicate ”Asstreia” va veni  cu propuneri relevante pentru elaborarea 

unui cadru normativ progresist, ce ar reglementa abordarea principiilor 

deontologice ale profesiei de executor judecătoresc și comportamentul cerut 

executorului judecătoresc în situații anumite.    
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1. Mecanismele privind garantarea respectării standardelor de 

calitate în cadrul  profesiei de executor judecătoresc în țările 

membre ale Consiliului Europei 

Varietatea mecanismelor de auto-reglare a profesiei de executor 

judecătoresc atât în țările Uniunii Europene cât și în țările ex-sovietice 

depinde, de statutul pe care îl are executorul judecătoresc din fiecare țară în 

parte. 

Partea mare a țărilor Uniunii Europene, au reglementat ca, executarea 

hotărârilor instanțelor de judecată să fie îndeplinită de către executorii 

judecătorești. Însă, există și excepții, de exemplu, în Danemarca, executarea 

hotărârilor instanțelor de judecată este atribuită grefierului instanței de 

judecată sau asistentului judecătorului. Drept abordare exclusivă, în ceea ce 

privește executarea hotărârilor instanțelor de judecată, poate servi Spania, 

țară în care executarea actului de justiție este realizat de către secretarii 

juridici. În Irlanda procedura de executare a hotărârilor instanțelor de 

judecatăeste se regăsește în serviciile avocaților. 

În unele state executorul judecătoresc activează în calitate de funcționar 

public în cadrul instituțiilor publice. 

Trebuie de notat că, statele membre ale Consiliului Europei urmează 

calea progresistă a sistemului de executare a hotărârilor instanțelor de 

judecată, prin liberalizarea profesiei de executor judecătoresc. Un număr mare 

de țări, fiind în proces de reformare a sistemului de executare și adoptare a 

standardelor de calitate a profesiei de executor judecătoresc. Multe țări din 

Europa de Est și Centrală au ales ca statutul executorilor să fie de tip privat, 

drept exemplu poate servi Polonia, Republica Cehia, Ungaria, Slovacia, 

Slovenia, România, Estonia, Letonia și Lituania.  

Asociația Internațională a Funcționarilor Juridici, care reprezintă 

executori judecătorești din aproape 60 de țări din toată lumea, favorizează 

statutul privat ala executorilor judecătorești. 

Țările membre ale Consiliului Europei, care au liberalizat profesia de 

executor judecătoresc, au ajuns la concluzia că, doar o profesie bine 

organizată și bine structurată poate fi puternică. 
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Independența executorilor judecătorești este fundamentală, în 

conformitate cu cadrul legal al UE. Conform căruie se impune excluderea  

relațielor cu creditorii sau cu debitorii. 

În pragul intrării României în Uniunea Europeană, sub presiunea 

evidentă a acestui moment, justiția  română  a  cunoscut  ample  transformări,  

structurări  și  restructurări  instituționale,  proces numit la vremea respectivă 

ca fiind unul de reformă. 

În  timp,  sub  efectul  acestor  schimbări  majore  pentru  justiția  din  

România,  dar  și  datorită schimburilor  de  idei,  experiențe,  modele  cu  

sisteme  de executare a hotărârilor instanțelor judecătorești  ale  statelor  din  

Uniunea Europeană,  sistemul  de executare  din  România,  componentele  

acestui sistem  au  devenit conștiente  că  principala  misiune  a  executorilor 

judecătorești este  satisfacerea  interesului  public,  a  cetățenilor,  a apărării 

drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora și au decis liberalizarea 

profesiei de executor judecătoresc cu condiția că respectiva profesie va urma 

respectarea standardelor de calitate. Uniunea Națională a Executorilor 

judecătorești din Romania, Ministerul Justiției, Judecătorul și Procurorul sunt 

instituțiile care asigură implementarea standardelor de calitate de către 

executorii judecătorești. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a 

dispus ca, în cadrul camerelor teritoriale ale executorilor judecătorești să 

funcționeze comisiile de deontologie, care au menirea să șlefuiască continu 

standardele de calitate pentru profesia de executor judecătoresc și să 

interacționeze cu executorii judecătorești pentru asigurarea respectării 

standardelor de calitate. 

Principalul mijloc în acest sens este, evident, recurgerea și  punerea în 

practică a principiilor și valorilor justiției, și anume independența și 

imparțialitatea executorilor, dar și a eficienței acestora în îndeplinirea actului 

de justiție. 

Examinând statutul sistemelor de executare din țările membre ale 

Consiliului Europei, am constata că, executarea hotărârilor instanțelor de 

judecată în 15 state este încredințată executorilor privați, în 15 state sistemul 
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de executare este public, și în restul, 17 state are sistemul de executare a 

hotărârilor instanțelor  judecătorești  de tip mixt – privat și public. 

Republica Moldova, din 2010 face parte din grupul de state a cărui 

sistem de executare este încredințat executorilor judecătorești privați. 

Standardele de calitate pentru executorii judecătorești există practic în 

toate țările membere ale Consiliului Europei, cu mici excepții, din lista  țărilor 

care nu au adoptate standardele de calitate pentru executorii judecătorești 

face parte și Republica Moldova. 

Într-o parte de țări membre, de exemplu cum ar fi Germania standardele 

de calitate sunt utilizate pentru a standardiza procedura de executare, astfel, 

asigurându-se calitate a serviciilor de executare a hotărârilor instanțelor de 

judecată în Germania. 

În Albania, Azerbaidjan, Belgia și alte țări standardele de calitate sunt 

reglementate și regăsite în codurile de etică și manualede deontologie, iar în 

Georgia criteriile de profesionalism, respect, și competențe manageriale și de 

comunicare sunt reglementate de Codul de conduită a executorului 

judecătoresc. 

În Austria sistemul de executare a hotărârilor instanțelor judecătorești 

este unul public iar autoritatea care se îngrijește de deontologia profesională 

a executorilor judecătorești este uniunea executorilor judecătorești din 

Austria, care are comisie de etică și deontologie. 

Bulgaria, unde profesia de executor judecătoresc face parte din 

profesiile juridice liberale, a ales ca trei autorități să monitorizeze 

implementarea standardelor de calitate de către executorii judecătorești, în 

persoana organizației profesionale, judecătorului și Ministerul Justiției. 

Republica Franceză, deși nu are adoptate standardele de calitate, 

monitorizarea calității serviciilor prestate de către profesia liberală de executor 

judecătoresc este monitorizată de 4 autorități, uniunea profesională a 

executorilor judecătorești din Franța, Judecătorul, Ministerul Justiției și 

Procurorul.  
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Statistic, în marea majoritate a țărilor, indiferent de statutul sistemului 

de executare a hotărârilor instanțelor judecătorești, public, privat sau mixt, 

autoritatea care asigură implementarea standardelor de calitate pentru 

executorii judecătorești este organizația profesională a executorilor 

judecătorești, care, în interiorul său, au au departamente ce se preucupă de: 

- instruirea continuă a excutorilor judecătorești în ceea ce privește 

standardele de deontologie și etică profesională; 

- consilierea executorului judecătoresc privind deontologia și etica care 

urmează a fi adoptată în anumite situații; 

- perfecționarea Codurilor deontologie sau/și Codurilor de conduită etică 

pentru executorii judecătorești; 

- sancționarea executorilor judecătorești care activează contrar 

principiilor dentologice ale profesiei de executor judecătoresc . 

Ulterior analizei comparative ale evoluției sistemului de executare a 

țărilor din Europa veche, Franța, Germania, Olanda, Belgia etc., un rol forte 

important îl constitui faptul admiterii în profesia de executor judecătorești a 

persoanelor cu calități și abilități umane care să, dea certitudine că vor fi 

capabili să respecte cu strictețe principiile deontologice ale profesie de 

executor judecătoresc, asigurându-se, totodată, și o instruire continua a 

reprezentanților profesiei de executor judecătoresc. 
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2. Reglementarea conduitei executorului judecătoresc în cadrul 

exercitării profesiei de executor judecătoresc și în afara 

profesiei de executor judecătoresc 

Într-o societate democratică rolul deontologie pentru profesiile judiciare 

este unul fundamental și are menirea de a faceca profesiile judiciare să 

funcționeze pe principiul fundamental de supremație a  legii, de promovare a 

drepturilor omului, de a-i ajuta pe cei defavorizați și de a da voce celor care 

nu au o influență politică. 

Referindu-ne la executorii judecătorești, arătăm că noțiunile de 

„executor”, „independența”, „imparțialitate” trebuie explicate și creată o 

cultură a importanței acestor valori.  

Or, independența, imparțialitatea, integritatea sunt în primul rând 

obligații, derivând din sarcinile de serviciu – serviciu destinat îndeplinirii cu 

înalt profesionalism a funcției de executare a hotărârilor judecătorești.  

Așadar, Codul deontologic al executorului judecătoresc trebuie să 

dezvolte importanța integrității și manifestările acesteia, de la obligația de a 

preveni și a colabora în combaterea corupției, până la evitarea situațiilor de 

nepotism și conflict de interese, explicând ce comportament trebuie să adopte 

executorul în exercitarea funcției sale și care sunt restricțiile în afara 

instituției.  

Deontologia executorului judecătoresc  trebuie să dezvolte, de 

asemenea,  ideea de autoritate, în primul rând, morală a executorului, ceea 

ce îl face credibili în societate, astfel, asigurându-se încrederea în actul de 

justiție.  

Respectiv, codul deontologic urmează să susțină ideea de independentă, 

care reprezintă garanția imparțialității executorului judecătoresc, drept 

urmare, impunând integritatea executorului judecătoresc, idee care trebuie 
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promovată, în primul rând, de executori prin exercitarea libertății de 

exprimare1 și de asociere.  

Independența nu este un privilegiu acordat în beneficiul executorului 

judecătoresc. Depinde de fiecare executor să respecte și să lucreze în scopul 

menținerii independenței sistemului de executare a hotărârilor instanțelor de 

judecată, atât în ceea ce privește aspectul individual cât și cel instituțional. 

Independența trebuie să-i permită executorului judecătoresc să aplice 

legea în cadrul procedurilor de executare  fără a se teme de faptul că  va 

mulțumi sau nemulțumi orice formă de putere, executivă, legislativă, politică, 

ierarhică, economică, mass-media sau opinia publică. 

De asemenea, executorul judecătoresc trebuie să aibă grijă să rămână 

independent de colegii săi și de grupurile de presiune. 

În ultimii ani sistemul economic, politic, juridic din Republica Moldova s-

a schimbat radical, executorii judecătorești fiind obligați să se adapteze la 

noile rigori ale vieții și anume la noul rol în cadrul efectuării justiției, de 

respectare și  apărarea drepturilor și libertăților omului.  

De asemenea, executorii judecătorești  au fost condiționați să se 

adapteze la o abordare comercială a activității lor.  

Nu poate fi neglijată și modificarea masivă a legislației naționale, 

precum și aderarea Moldovei la un șir de instituții internaționale, principiile 

cărora urmează a fi aplicate în ordinea juridică internă.  

În același timp, executorii fiind reprezentanții unei profesii independente 

sânt obligați să-și mențină un nivel înalt profesional, pentru a asigura o 

calitate cât mai înaltă a serviciilor juridice de executare a hotărârilor 

judecătorești. 

UNEJ, în calitatea sa de asociație profesională, care are scopul statutar 

de a întări disciplina în rândul profesioniștilor, urmează mai întâi de toate să 

creeze pârghii de prevenire a unor comportamente inadecvate și de conturare 

                                                             
1Executorul nu are numai libertatea, ci chiar și obligația de a reacționa la nedreptățile din sistem, la actele 

neprofesioniste ale colegilor, la deficiențele manageriale care afectează actul de justiție. Importanta participării 

executorilor la dezbaterile publice privind organizarea și funcționarea justiției a fost, de altfel, subliniată de CEDO. 
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a comportamentului așteptat din partea executorilor judecătorești din 

Republica Moldova.  

Sub acest aspect, este recomandabil ca  Ministerul Justițieiși UNEJ să  

preia și să adapteze Principiile de la Bangalore cu privire la conduita judiciară, 

și mai ales Comentariile acestor principii, pentru elaborarea Codului 

deontologic și Codului de conduită etică a executorului judecătoresc. 

 Modelul oferit de aceste reglementări atât sub aspectul normelor etice 

impuse cât și a procedurii de consiliere etică ar fi modelul ideal pentru întărirea 

principiilor de integritate și pentru creșterea încrederii cetățenilor în finalitatea 

actului de justiție.  

Desigur, pentru evitarea corporatismului, sugerăm ca Ministerul Justiției 

și UNEJ, la momentul când vor recurge la procesul de elaborare a noului Cod 

deontologic și a Codului etic să implice în grupul de lucru reprezentanți ai 

societății civile, în calitate de factor extern, și a mediului academic ce se 

preocupă de cercetarea eticii, în calitate de factor neutru. 

Propunerea pe care o avansăm, pentru grupul de lucru ce se va 

preocupa de elaborarea  Codului Deontologic și Codului Etic, este aceea de a 

pune la punct și de a reglementa activitatea comisiilor de eticăpentru profesia 

de executor judecătoresc.  

În cazul în care, Ministerul Justiției și UNEJ vor pune la punct activitatea 

comisiilor de etică, se face necesar identificarea soluțiilor de instruire a 

executorilor formatori în ceea ce privește respectarea deontologiei și eticii 

profesionale de către executorii judecătorești.  

Aici venim cu sugestia ca MJ și UNEJ să aplice proiecte cu finanțare 

externă de instruire a executorilor formatori în domeniul deontologiei și eticii 

profesionale pentru profesia de executor judecătoresc. 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, poate iniția alcătuirea 

comisiilor de etică locale din care este indicat să facă parte executorii deja 

formați, care pot monitoriza funcționarea și reglementarea unitară a 

executorilor judecătorești din cadrul Camerelor teritoriale ale executorilor 

judecătorești.  
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Odată instaurat sistemul de aplicare a normelor deontologice și de 

comportament etic pentru profesia de executor judecătoresc, se va garanta 

respectarea drepturilor și intereselor părților în procedura de executare silită 

a hotărârilor instanțelor de judecată.  

Oricum, esențial este de accentuat că, comisiile de etică, de pe lângă 

Camerele teritoriale ale executorilor judecătorești, au rolul de a exercita 

funcția de prevenție: executorilor judecătorești trebuie să li se arate cum este 

recomandabil să se comporte în anumite situații pentru a contribui la 

menținerea prestigiului lor și îmbunătățirea imaginii executorilor 

judecătorești, pot fi organizate mese rotunde, dezbateri, schimburi de 

experiență etc.   

De subliniat că, instituțiile din cadrul mecanismului de răspundere 

disciplinară a executorilor judecătorești, adică organismele de sancționare, nu 

pot avea nimic comun cu organismele de consiliere a executorilor 

judecătorești, evitându-se  paternismul și arbitrariul. 

Actualmente, executorii judecătorești din Moldova, depun eforturi să 

promoveze valorile de supremație a legii, independență, imparțialitate, 

integritate ș.a., astfel încât să-și facă vocea auzită și să se consolideze într-o 

profesie juridică unită și puternică.  

Totuși, pentru a deveni astfel, profesia de executor judecătoresc are 

nevoie de schimbări semnificative, în special în domeniul admiterii în profesie, 

instruirii inițiale și continue în ceea ce privește respectarea principiilor 

deontologice și regulilor etice ale profesiei de executor judecătoresc, calificării 

profesionale și calității serviciilor de executare a hotărârilor judecătorești  și 

garanțiilor efective de exercitare a profesiei de executor judecătoresc. 

Necesitatea noului Cod deontologic și Codului de conduită etică a 

executorului judecătoresc se explică prin nevoia de a ghida conduita 

executorului judecătoresc în una din situații: cum se colaborează cu presa și 

cu politicienii, care sunt limitele prieteniilor dintre executori, judecători și  

procurori sau avocați, care este responsabilitatea față de personalul auxiliar, 

cât este de importantă punctualitatea, răbdarea și transparența, cum se face 
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o audiere, care este importanța auto pregătirii, ce este prejudecata, cum se 

menține balanța drepturilor părților, cum anume trebuie tratate acestea cu 

demnitate și prin evitarea discriminărilor, despre libertatea de asociere și de 

exprimare, inclusiv apariții în media, despre primirea de cadouri, frecventarea 

de cluburi, baruri, jocuri de noroc sau societăți secrete, ori desfășurarea de 

alte activități judiciare sau administrative.  

Codurile nu trebuie să se adreseze doar exponenților profesiei de 

executor judecătoresc, dar trebuie gândit sub aspectul asistenței pentru: 

- politicieni în a înțelege semnificația și importanța independenței 

executorilor judecătorești, deci, implicit a justiției, principiu pe  care și ei 

trebuie să-l respecte; 

 - avocați pentru a înțelege necesitatea menținerii unor relații corecte în 

raport cu executorii judecătorești;  

- și publicul larg, pentru a ști cum trebuie să fie un executor pentru a 

nu se îndoi de onestitatea și abilitățile sale, în ce condiții pot fi criticați 

executorii judecătorești etc.  

Codul deontologic și Codul de conduită etică trebuie să contribuie în 

formarea unui sentiment și a unei practici de responsabilității cu privire la 

modul de exercitare a funcției de executor judecătoresc. 

Codul de conduită etică a executorului judecătoresc va servi un 

instrument de lucru absolut binevenit întru însănătoșirea climatului de 

executare a actului de justiție. 
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3. Aspectul teoretic al deontologiei profesionale și conduitei etice 

pentru profesia de executor judecătoresc 

În respectivul capitol, al studiului privind standardele etice prevăzute de 

Codul Deontologic al executorului judecătoresc, ne propunem să dezvoltăm 

ideia, sub aspect teoretic, distincția corectă între codul etic și cel deontologic. 

Făcând distincție între cele două tipuri de reglementări, din punct de 

vedere teoretic: Codul deontologic (de conduită deontologică) are funcția de 

a reglementa principiile și regulile generale care caracterizează profesia de 

executor judecătoresc. 

Prin urmare,  standardele minime necesare și obligatorii pentru 

exercitarea profesiei de executor judecătoresc urmează să se regăsească în 

conținutul Codului Deontologic.  

Deci, regulile deontologiei profesionale se referă la îndeplinirea 

obligațiilor legale pentru exercitarea atribuțiilor, prevăzute de Legea privind 

executorii judecătorești, nr. 113, din 17.06.2010 și de către regulamentele 

interne ale Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. În acest fel, 

separația dintre drept și morală se va face să fie nesemnificativă, practic 

invizibilă.   

Așadar, Codul deontologic revizuit va trebui să servească drept mijloc 

de corecție impus de „sus în jos” și va purta un conținut de condamnare a 

comportamentelor inacceptabile, iar sancțiunile fiind  negative, disciplinare.  

Codul etic (de conduită etică) urmează să furnizeze executorilor 

judecătorești  reguli cu privire la conduita în anumite situații concrete, care 

să-i ajute la îndeplinirea corectă a funcțiilor de executare a hotărârilor 

judecătorești, dar și reguli de conduită în afara exercitării funcției, pentru a 

contribui astfel la menținerea încrederii populației în sistem.  

Aceste reguli, de conduită etică, vor suplimenta obligațiile legale ale 

executorilor judecătorești și sunt menite să mărească responsabilitatea lor în 

exercitarea funcției de executor judecătoresc.  

Setul de regulile privind etica profesională a executorului judecătoresc 

trebuie să urmărească scopul de reglementare a obligațiilor morale, în calitate 
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de standarde profesionale pentru profesia de executor judecătoresc, în afara 

sferei de aplicare directă a dispozițiilor legale, servind drept mijloc de auto 

reflexie, adică de conștientizare și interiorizare a anumitor principii și cerințe 

morale în scopul îmbunătățirii performanțelor individuale și a imaginii profesiei 

de executor judecătoresc.  

Este recomandabil ca codul de conduită etică să fie redactat de către 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătoreștii, și adoptat de către adunarea 

generală a UNEJ, deoarece astfel de reguli se asumă, nu se impun. 

Astfel, Cod de conduită etică trebuie să fie acceptat de către executorii 

judecătorești, membri ai UNEJ, care vor conveni să își regleze propriile 

comportamente, după standarde mai lejere sau mai aspre.  

Codul de etică ar trebui să prescrie comportamentele dorite pentru 

reprezentanții profesiei de executor judecătoresc.  

Întrucât  Codul etic are rolul de a stimula comportamentul dorit, fiind 

gândit drept mecanism de auto-reglare, înăuntrul profesiei de executor 

judecătoresc, ar trebui ca mențiunile anumitor acțiuni  să fie pozitive, pentru 

atingerea sau depășirea obiectivelor profesionale, cum ar fi aprecieri si 

diplome de merit înmânate solemn, în cadrul reuniunilor profesionale ale 

executorilor judecătorești. Singura sancțiune reală trebuie să fie blamul, 

deteriorarea reputației în sânul corpului profesional al executorilor 

judecătorești.  

Cu toate acestea, în funcție de gravitatea faptei, repetarea abaterilor și 

efectul lor asupra imaginei profesiei de executor judecătoresc, încălcarea 

acestor reguli poate atrage o sancțiune disciplinară.  

Așadar, cele mai grave încălcări ale Codului Etic pot fi considerate de 

legiuitor abateri disciplinare și să le sancționeze ca atare.  

Implementarea unui astfel de Cod de conduită etică a executorului 

judecătoresc trebuie asigurată de comisii de consultanță etică, căreia 

persoana i se adreseze pentru a primi sfatul cu privire la o conduită ce ar 

trebui să o adopte într-o situația neclară sau nereglementată.   
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Subliniem  faptul că, Legea privind executorii judecătorești, nr. 113, din 

17.06.2010, art.21, litera f), conține  reglementări ce sancționează disciplinar 

încălcarea întregului cod deontologic, ceea ce este inadmisibil.  

Potrivit art. 21, lit.) f, al  Legii nr. 113, din 17.06.2010, constituie 

abatere disciplinară “încălcarea Codului deontologic”. Însă, de exemplu, Codul 

deontologic conține obligații mai puțin importante și obligații deosebit de 

importante, cum ar fi cea de păstrare a confidențialității informațiilor obținute 

în virtutea funcției.   

Este cunoscut faptul că, Legea privind executorii judecătorești trebuie 

să prevadă în mod expres și într-o modalitate neechivocă, care sunt abaterile 

disciplinare.  

Exprimările generale fac ca legea să fie imprevizibilă și să dea loc la 

posibile abuzuri din partea organismelor disciplinare.  

 Prevederea din art. 21, litera c), Legea nr.113 din 17.06.2010, privind 

săvârșirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probității profesionale ori 

bunelor moravuri, poate fi calificată drept normă generală. Nimeni nu poate 

anticipa despre ce fel de fapte e vorba, cât de grave, în ce condiții se pot 

comite faptele care pot aduce atingere onoarei, probității profesionale ori 

bunelor moravuri. 

Drept urmare a analizei profunde a lucrărilor științifice pe marginea 

deontologie și conduitei etice a reprezentanților profesiilor judiciare, vedem 

oportun ca noul Cod deontologic să conțină distinct reglementarea principiilor 

care guvernează profesia de executor judecătoresc, iar prevederile Capitolelor 

II, III, IV și V actualului Cod deontologic al executorului judecătoresc  să se 

regăsească în conținutul Codului etic/ de conduită etică a executorului 

judecătoresc, care, suplimentar  să reglementeze aspecte de vestimentație, 

comunicarea cu reprezentanții mass media, limitele drepturilor și libertăților 

deținătorului funcției de executor judecătoresc înafara profesiei de executor 

judecătoresc și alte situații în care se poate afla executorul judecătoresc atât 

în exercitarea profesiei de executor judecătoresc cât și înafara profesiei. 
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4. Principiile fundamentale privind conduita executorului 

judecătoresc. Independența și libertatea executorului 

judecătoresc 

 

Independența justiției este premisa statului de drept și o garanție 

fundamental a procesului echitabil. În consecință, executorul judecătoresc, 

deținând funcția de executare a hotărârilor instanțelor de judecată,  va apăra 

și va servi ca exemplu de independență a justiției, făcând ca actul de justiție 

să aibă finalitate. 

Executorul judecătoresc trebuie să exercite funcția de executare a 

hotărârilor judecătorești în mod independent, pe baza propriei aprecieri a 

faptelor și în concordanță cu spiritul legii, fără influențe externe, sugestii, 

presiuni, amenințări și fără vreun amestec, direct sau indirect, indiferent de 

la cine ar proveni ele si sub ce motiv. 

Executorul judecătoresc trebuie să fie independent în relațiile cu 

societatea în general, și în relațiile cu părțile aflate într-o procedură de 

executare silită. 

Executorul judecătoresc trebuie să fie determinat de circumstanțe  să-

și îndeplinească rolul de executare a hotărârilor judecătorești cu integritate, 

în interesul justiției și al societății. Aceeași obligație de integritate executorul 

urmează să o respecte atât în viața sa publică cât și în cea privată. 

Din principiul integrității, pentru executorii judecătorești, rezultă 

obligația de probitate și obligația la o atitudine de demnitate și onoare. 

Probitatea impune executorului judecătoresc să se abțină de la orice 

comportament lipsit de tact și delicatețe și nu doar de la cel care este contrar 

legii. 

Executorul judecătoresc trebuie să conștientizeze faptul că se face 

obligat să-și îndeplinească îndatoririle juridice fără favoritisme. El va dedica 

cea mai importantă parte a timpului său de lucru activității de executare a 

hotărârilor instanțelor de judecată.  
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Executorul judecătoresc va fi format astfel încât să nu urmărească 

intervenții nejustificate în scopul de a obține orice folos personal cum ar fi un 

transfer sau procurarea unor avantaje pentru sine sau pentru alții. 

Executorul judecătoresc trebuie să fie determinat de circumstanțele din 

interiorul profesiei de executor judecătoresc ca să, refuze să accepte orice 

daruri sau avantaje pentru sine sau pentru cei apropiați atât timp cât exercită 

profesia de executor judecătoresc. 

Executorul judecătoresc urmează să fie instruit continu și determinat de 

cadrul normativ ce reglementează activitatea de executor judecătoresc în 

spiritul exercitării funcției de executor judecătoresc prin aplicarea loială a 

regulilor de procedură, fiind preocupat de demnitatea persoanelor și acționând 

într-un cadru legal. 

Curtoazia și probitatea intelectuală, calități care urmează să fie cerute 

în interiorul profesiei de executor judecătoresc, respectiv, care guvernează 

relațiile executorului judecătoresc cu ceilalți profesioniști din cadrul sistemului 

de justiție, angajații biroului executorului judecătoresc, avocații, magistrații, 

părțile implicate în procedura de executare silită și presa. 

Onoarea executorului judecătoresc urmează a fi abordată, atât la nivel 

legislativ cât și practic, în vederea ca executorul judecătoresc trebuie să se 

asigure că, prin practica profesională și persoana sa, nu pune în pericol 

imaginea publică a executorului judecătoresc, asociației de executori sau a 

sistemului de executare a hotărârilor instanțelor de judecată. 

Imparțialitatea și percepția publicului asupra imparțialității sunt 

indispensabile de independența executorului judecătoresc. 

Executorul judecătoresc are o obligație de diligență de a preveni 

conflictele de interese între atribuțiile sale judiciare și viața sa socială. Dacă 

executorul judecătoresc este o sursă de conflicte de interese actuale sau 

potențiale, executorul judecătoresc se va abține sau se va retrage imediat de 

la executarea hotărârii instanței de judecată pentru ca, în acest fel 

imparțialitatea sa să nu fie pusă la îndoială. 
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Executorul judecătoresc, atât în exercitarea atribuțiilor sale cât și în 

viața privată, va depune eforturi pentru a nu aduce atingere încrederii cu care 

este investit de către autoritățile statutului Republica Moldova.  

Executorul judecătoresc va manifesta și va promova înalte standarde de 

conduită judiciară în scopul de a întări încrederea cetățenilor Republicii 

Moldova în corpul de executori judecătorești. 

Principiul imparțialității este esențial pentru îndeplinirea adecvată a 

funcției de executor judecătoresc. 

Executorul judecătoresc își va exercita îndatoririle judiciare fără favoruri, 

subiectivism și prejudecăți. 

Executorul se va strădui să adopte o conduită, atât în cadrul profesiei 

de executor, cât și în afara acesteia, care să mențină și să întărească 

încrederea publicului, a juriștilor și a justițiabililor în imparțialitatea 

executorului și a corpului executorilor judecătorești 

Executorul judecătoresc, drept urmare a adoptării noului Cod 

deontologic și Codului de conduită etică, se va strădui, într-o măsură 

rezonabilă, să adopte o conduită care să reducă la minimum situațiile de 

recuzare a sa. 

Ghidându-se de principiul imparțialității, executorul judecătoresc este 

determinat să se abțină să instrumenteze proceduri de executare silită în cazul 

în care constată că un membru al familiei sale are un interes economic în 

rezultatul executării silite. 

Principiul integrității este esențial pentru îndeplinirea adecvată a funcției 

de executor judecătoresc. Executorul judecătoresc trebuie să se asigure că în 

ochiul unui observator rezonabil conduita sa este ireproșabilă. 

Atitudinea și conduita unui executor judecătoresc trebuie să reafirme 

încrederea publicului în integritatea corpului de executori judecătorești. 

Eticheta – bunele maniere, și aparența respectării lor sunt esențiale în 

îndeplinirea tuturor activităților desfășurate de către executorul judecătoresc. 

Executorul judecătoresc va evita încălcarea regulilor de bună cuviință 

sau aparența lipsei acesteia în toate activitățile sale de executor judecătoresc. 
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Aflându-se permanent în vizorul public, executorul trebuie să accepte, 

în mod liber și de bună voie, anumite restricții personale, care ar putea 

provoca o povoară cetățeanului de rând. 

Ca orice alt cetățean, executorul judecătoresc are dreptul la libertatea 

de exprimare, libertatea convingerilor, libertatea de asociere și de adunare, 

dar își va exercita aceste drepturi având o conduită conformă cu demnitatea 

funcției de executor judecătoresc, ca și cu imparțialitatea și independența 

corpului de executori judecătorești. 

Executorul judecătoresc se va informa asupra intereselor sale financiare 

personale și fiduciare și va face eforturile corespunzătoare pentru a se informa 

cu privire la interesele financiare ale membrilor familiei sale. 

Executorul nu va permite ca relațiile sale de familie, sociale sau alte 

asemenea să influențeze în mod neadecvat conduita și deciziile sale ca 

executor judecătoresc. 

Executorul judecătoresc nu va folosi și nici nu va dezvălui informațiile 

obținute de el în această calitate în scopuri care nu au legătură cu îndatoririle 

sale profesionale. 

În îndeplinirea adecvată a atribuțiilor sale, executorul  poate: 

- Să scrie, să țină conferințe, să predea și să participe la activități legate 

de drept, de organizarea sistemului juridic, sau de alte chestiuni 

conexe; 

- Să apară la o audiere publică în fața unei autorități care are competență 

în material dreptului, a organizării sistemului juridic, sau în alte materii 

conexe; 

- Să fie membru al unui organ oficial sau al unei comisii, comitet ori 

organ consultative guvernamental, dacă aceasta nu compromite 

imaginea de imparțialitate și neutralitate politică a executorului 

judecătoresc; 

- Să desfășoare orice alte activități care nu aduc atingere demnității 

funcției de executor și nu îl împiedică să își îndeplinească atribuțiile sale 

de executor judecătoresc. 
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Executorul și membrii familiei sale nu trebuie să pretindă sau să accepte 

cadouri, moșteniri, împrumuturi sau favoruri în legătură cu acțiunile făcute, 

pe care le vor face sau pe care au omis să le facă în îndeplinirea atribuțiilor de 

executare a hotărârilor judecătorești. 

Executorul judecătoresc nu va permite, cu bună știință, personalului 

biroului executorului judecătoresc, aflat sub influența, autoritatea sau la 

dispoziția sa, să pretindă sau să accepte cadouri, moșteniri, împrumuturi sau 

favoruri pentru acțiuni sau inacțiuni legate de activitatea sau atribuțiile sale 

Asigurarea egalității de tratament pentru toți participanții procedurii de 

executare silită este esențială pentru exercitarea corectă a atribuțiilor 

executorului judecătoresc. 

Executorul judecătoresc, în exercitarea atribuțiilor sale judiciare cu 

respectul cuvenit față de toate persoanele, respectiv față de părți, fără a face 

vreo deosebire pe motive nerelevante care nu prezintă nicio importanță pentru 

îndeplinirea adecvată a atribuțiilor sale. 

Executorul nu va permite, cu bună știință, ca personalul biroului său, 

aflat sub influența, autoritatea sau controlul său, să facă vreo deosebire, pe 

motive nerelevante, între persoanele implicate în procedura de executare 

silită. 

Competența și străduința (diligența) sunt premise ale exercitării corecte 

a atribuțiilor de executor judecătoresc. 

Executorul judecătoresc își va dedica activitatea sa profesională 

îndeplinirii atribuțiilor de executare a hotărârilor judecătorești, care include 

numai exercitarea profesiei de executor judecătoresc. 

Executorul judecătoresc va lua măsuri rezonabile ce se impun pentru a-

și menține și îmbunătăți cunoștințele, aptitudinile și calitățile personale 

necesare îndeplinirii profesiei de executor judecătoresc, luând în considerare 

pentru aceasta programele de pregătire și orice alte facilități disponibile. 

Executorul judecătoresc va menține ordinea și conformitatea în toate 

procedurile de executare și va fi răbdător, demn și politicos în relațiile cu 
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magistrații, părțile, avocații și cu toate persoanele care vine în contact în 

cadrul activităților sale oficiale. 

În viața privată, executorul judecătoresc, dincolo de atribuțiile sale de 

executare a hotărârilor instanțelor de judecată, se va abține să folosească 

poziția sa ca executor judecătoresc în orice relații cu terții. Acesta nu ar trebui 

să creeze impresia terților că exercită presiuni asupra lor sau că executorul 

judecătoresc este îndreptățit să exercite la nivel personal atribuțiile cu care 

legea îl investește pentru exercitarea funcției. 

Ca orice persoană, executorul judecătoresc are dreptul la protecția vieții 

private. Obligația sa de rezervă nu îl poate împiedica de a avea o viață socială 

normală: este suficient ca executorul judecătoresc să acționeze cu o minimă 

precauție pentru a evita subminarea demnității funcției sale și a capacității 

sale de a o exercita. 

Executorul judecătoresc nu va adopta un comportament incompatibil cu 

îndeplinirea diligentă a atribuțiilor sale juridice. 

Principalele dintre aceste principii se regăsesc și în legislația Republicii 

Moldova.   

Diligența executorului judecătoresc este necesară pentru a obține și a 

spori încrederea publică în justiție. 

Executorul judecătoresc trebuie să fie diligent în cadrul procedurilor de 

executare. Acest lucru înseamnă executarea hotărârilor instanțelor de 

judecată într-o perioadă de timp relativ scurtă și asigurarea calității serviciilor 

de executare a actului de justiție. 

Operativitatea procedurii de executare este influențată nu numai de 

dispozițiile din actele normative și resursele puse la dispoziția sistemului de 

executare a hotărârilor judecătorești ci și de atitudinea și activitatea 

executorilor. 

Astfel, pentru asigurarea diligenții în activitatea sa, executorului 

judecătoresc îi revine obligația: 
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- de a se perfecționa profesional, prin metode de formare, pentru a evita 

tergiversarea procedurilor de executare, tergiversarea cauzată de o 

abordare neprofesională; 

- de a se menține, de-a lungul întregii vieți, la cel mai înalt nivel de 

competență profesională; 

- de a folosi toate instrumentele juridice pe care le cunoaște. 

Executorul judecătoresc va depune toate eforturile pentru a fi cât mai 

eficient . 

În cât privește competența, societatea are dreptul de a avea un executor 

judecătoresc competent, cu o largă capacitate profesională. 

Executorul judecătoresc trebuie să se adapteze rapid noutăților. 

Un executor judecătoresc abordează activitatea sa în mod metodic. Are 

în vedere particularitățile fiecărui caz, inclusiv aspectele noi și necunoscute și 

va trata cazul într-o perioadă de timp rezonabilă. 

Executorul judecătoresc va da dovadă de persuasiune pentru soluționarea 

conflictelor, acolo unde se dovedește oportun. 

Executorul judecătoresc va veghea asupra informării publicului cu privire 

la funcționarea sistemului de executarea hotărârilor instanțelor judecătorești. 

În relațiile cu media trebuie să prevaleze informațiile instituționale. 

În viața sa privată și în societate, executorul judecătoresc este mereu 

atent să evite orice conflict de interese. În acest fel asigură transparența 

imparțialității sale. 

Complexitatea actului de justiție presupune combinarea mai multor 

calități sau virtuți pentru ca justiția să poată fi îndeplinită. 

 Încrederea în finalitatea actului de justiție nu este garantată doar de un 

executor judecătoresc independent, imparțial, integru, competent și diligent. 

 Această încredere este în egală măsură câștigată de un executor 

judecătoresc care își îndeplinește rolul cu înțelepciune, loialitate, umanitate, 

curaj, seriozitate, atenție și abilități de ascultare, de comunicare și de lucru. 

 Aceste exigențe nu sunt specifice executorului, dar sunt esențiale pentru 

a garanta cetățeanului accesul la justiție. 
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 Prin cunoașterea realităților, a dreptului și prin atitudinea sa rezonabilă, 

corectă și prudentă, executorul își dovedește înțelepciunea. 

 Acționând în acest fel,  executorul judecătoresc înlătură excesul și 

extravaganța în exercitarea funcției, dar în același timp nu arată semne de 

timiditate sau paralizie care ar conduce la conformism. El trebuie să fie creativ 

în aplicarea legii pentru a soluționa cauzele, inclusiv în acele situații care nu 

sunt prevăzute de legea existentă. Deoarece legea nu evoluează în același 

ritm cu cel al societății, executorul judecătoresc trebuie să dovedească 

înțelepciune în tehnicile de interpretare. 

 Loialitatea executorului împreună cu independența, înseamnă că atunci 

când executorul judecătoresc depune un jurământ, este legat prin această 

promisiune de loialitate față de ordinea de drept a statului. 

 Acest angajament presupune loialitate față de Constituția Republicii 

Moldova, față de instituțiile democratice ale țării, față de drepturile 

fundamentale ale cetățeanului Republicii Moldova, față de lege și de proceduri 

și față de regulile de organizare a sistemului de executare a hotărârilor 

judecătorești. 

 Un executor judecătoresc trebuie să îndeplinească cu loialitate două 

cerințe: să nu depășească competențele care i-au fost încredințate și să 

exercite aceste competențe. 

 Executorul judecătoresc se face obligat să manifeste umanitate prin 

respectul față de alte persoane și față de demnitatea acestora, în toate 

circumstanțele vieții profesionale și private a acestuia.  

 Conduita sa să se bazeze pe respectul față de ființele umane, luând în 

considerare totalitatea caracteristicilor acestora fie ele fizice, culturale, 

intelectuale sau sociale sau genul persoanelor. 

 Un executor judecătoresc de calitate dovedește umanitate nu numai față 

de părțile procedurii de executare, dar și față de persoanele aflate în mediul 

sau profesional. 
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 Totodată, executorul judecătoresc este impus să dovedească curaj 

pentru a-și exercita îndatoririle sale și pentru a răspunde acelora care dețin 

un titlu executoriu. 

 Evoluția societății contemporane determină ca executorul judecătoresc 

să dovedească curaj, atât fizic cât și moral pentru a îndeplini anumite 

proceduri și pentru a rezista diferitelor presiuni, politice, sociale, opiniei 

publice, dar și celor venite din partea mass media și a grupurilor de interes. 

 În exercitarea atribuțiilor sale profesionale executorul judecătoresc se 

face obligat să dea dovadă de seriozitate și prudență, care constau în conduita 

corespunzătoare a acestuia. 

 Seriozitatea presupune respect față de procedurile legale, curtoazie, 

fără solemnitate excesivă și fără un umor nepotrivit. 

 Un executor prudent combină într-o manieră rezonabilă cunoștințele 

sale de drept cu cele ale circumstanțelor particulare ale procedurii de 

executare. Păstrându-și în același timp simțul său practic. 

 Prudența ghidează executorul atât în viața profesională, cât și în viața 

privată. 

 Funcția de executor judecătoresc presupune o activitate dificilă  și un 

efort intelectual sporit. 

 Astfel, un executor judecătoresc își va organiza eficient activitatea. El 

va demonstra disciplină în lupta cu stresul și frustrarea. 

Exercitând profesia de executor judecătoresc, fiecare este obligat sa 

întreprindă masuri corespunzătoare pentru a asigura independenta si 

libertatea de exercitare a profesiei. Multitudinea îndatoririlor care ii revine 

executorului judecătoresc impune din partea acestuia o independenta 

absoluta, liberă de orice influență, chiar si de influența derivata din propriile 

sale interese sau datorită influentelor din partea terțelor persoane. 

Motivul pentru care independența justiției are o importanță publică atât 

de mare este acela că, o societate liberă există numai atâta timp cât, este 

guvernată de statul de drept, fapt care îi obligă atât pe guvernanți, cât și pe 

guvernați, să asigure administrarea imparțială și tratamentul egal pentru toți. 
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Astfel, executorul judecătoresc trebuie sa evite orice prejudiciere a 

independentei sale si sa vegheze de a nu neglija etica sa profesionala. 

Datoria este valoarea de bază a deontologiei profesionale. Ea definește 

expresia lui „trebuie”, a imperativului interiorizat, implicând adeziunea de 

conștiință a subiectului și autodeterminarea.  

Fundamentată în gândirea celor vechi (Democrit, Aristotel, Stoici), 

datoria s-a impus în filosofia modernă prin aportul deosebit adus de către 

Immanuel Kant – cel care a consacrat, de altfel, doctrina deontologică, dându-

i o primă sistematizare. Autorul „eticii datoriei” conferă acesteia o valoare 

absolută, universală, necondiționată2.  

Cu o mare încredere în om – ființa înzestrată cu rațiune și cu bună 

voință, potrivit lui Kant, trebuie să facă efortul de a se depăși pe sine ca 

individualitate și de a-și afirma tăria de voință, respectiv, de a-și depăși 

simțurile și înclinațiile egoiste, dat fiind că dispune de privilegiul rațiunii. 

 Astfel,  omul să se conducă după „legea morală”, ca lege supremă a 

libertății: „pentru voința oricărei ființe raționale finite, o lege a datoriei, a 

constrângerii morale și a determinării acțiunilor ei prin respect pentru lege 

și din venerație față de datoria sa”3. Așadar, se cuvine a ne raporta la 

„imperativul categoric”, principiu unic, a priori, din care pot fi deduse toate 

imperativele datoriei, și la omul - ”scop în sine”, subiectul legii morale ,  așa 

cum și „umanitatea din persoana lui trebuie să-i fie sfântă”.  

Fericirea către care omul tinde instinctiv trebuie să fie unită cu 

demnitatea de a fi fericit, ceea ce antrenează datoria. Conținutul moral 

susține făptuirea acțiunii din datorie, iar regula, semn al certitudinii universale, 

implică voința legii și respectul față de legea morală în formula: „tu poți, fiindcă 

trebuie”4. 

În străduința de a evidenția ideea demnității omului, p o t r i v i t  l u i  

Kant, se demonstrează că, moralitatea reprezintă modul acțiunii „din datorie”5 

                                                             
2 A se vedea, în principal, Immanuel Kant, Întemeierea metafizicii moravurilor și Critica rațiunii practice. 
3 Immanuel Kant, op. cit., p. 111. 
4 Idem, pp. 116; 263. 
5 Idem, pp. 115-116. 
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În sec. al XX-lea, un important gânditor deontologic, W.D. Ross a 

dezvoltat concepția filosofului german, formulând o serie de „datorii prima 

facie”. Clasificate în 3 grupe, avem expuse 7 asemenea datorii, funcție de 

care ne putem ordona și altele, în dialectica hetero- și auto- raportare, inclusiv 

prin considerarea raportării la acte / promisiuni / angajamente anterioare. 

Iată, pe scurt, tabloul propus de Ross: 1. Datorii către alții bazate pe 

actele noastre anterioare: a) datoria fidelității, b) datoria reparației morale, c) 

datoria gratitudinii; 2. Datorii către alții care nu se bazează pe actele noastre 

anterioare: a) datoria binefacerii, b) datoria nevătămării, c) datoria 

conformării la cerințele dreptății; și 3. Datorii către noi înșine – în fapt, o 

singură datorie; dar, după cum se poate constata, cea mai importantă datorie: 

a) datoria autoperfecționării6. 

Conștiința datoriei etice este o necesitate și pentru profesia de 

executor judecătoresc, care  se centrează pe înțelegerea importanței abținerii 

de la rău, a limitării, a contracarării, a îndepărtării manifestărilor răului, a 

respectării dreptului a tot ce ființează – în relația omului cu sine, în cadrul 

relațiilor sale sociale. 

Astăzi s-a ajuns la admiterea normei: „nu orice este permis”, prin care 

se caută a se atrage atenția asupra faptului că omul trebuie să se dezvolte 

ca ființă „în libertate”. 

Libertatea trimite la starea ființei care nu este supusă constrângerii, care 

acționează conform voinței sale, dar numai așa cum se cuvine / cum trebuie. 

Ea presupune un grad de independență considerat firesc și de dorit, la care omul 

poate accede prin cucerire necontenită de sine, prin activarea rațiunii și controlul 

voinței asupra impulsurilor, emoțiilor, pasiunilor. 

Libertatea este o stare opusă ignoranței, mobilurilor accidentale sau 

superficiale; este starea omului care realizează, în alegerile, deciziile și actele 

sale, natura sa autentică, prin moralitate; este atribut al omului care nu este 

sclav / prizonier / dependent de ceva străin sieși. 

                                                             
6 W.D. Ross, The Right and the Good, Indianapolis, IN: Hackett, 1988, pp. 21-22. 
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Valoarea libertății trebuie identificată, totodată, în relaționarea omului 

cu semenii, cu legile și instituțiile, cu mediul social și natural. În ansamblul 

interdependenței sociale, libertatea individuală cunoaște limite, tocmai 

pentru asigurarea conviețuirii, a înțelegerii comune. Este necesară acceptarea 

unor limite de comportament, a unui acord reciproc asupra drepturilor 

indivizilor liberi care se găsesc legați între ei în rețeaua socială. 

Din punct de vedere etico-deontologic, libertatea reprezintă puterea de 

a deveni ceea ce omul trebuie să fie. Această teză s-a cristalizat în timpul 

istoric, constituindu-se inițial, în spațiul european, în vechea Grecie. Platon și, 

cu precădere, Aristotel, apoi stoicii și epicureii au marcat „certificatul de 

naștere” al ideii de libertate morală, insistând asupra temei actului voluntar, 

a deliberării, a alegerii și deciziei în cunoștință de cauză și cu asumarea 

răspunderii pentru făptuirea „binelui”. 

Categoria libertății i-a preocupat cu deosebire pe gânditorii moderni, 

care au impus conceptul de „necesitate” în evaluarea cognitivă, praxiologică 

și etico-juridică a libertății. Baruch Spinoza, spre exemplu, tratează  libertatea  

ca  autonomie  rațională,  nicidecum  la  antipodal ”necesității”, ci tocmai ca 

înțelegere a acesteia; libertatea de conștiință fiind o axiomă morală.7 Pentru 

Immanuel Kant, libertatea este un postulat metafizic, o însușire ontologică a 

„lumii noumenale”, semn al capacității ființei rațional-volitive de a-și stabili 

legea morală, ca o lege necesară și universală7 . 

Teoretizând libertatea individuală în raport cu societatea, John Stuart 

Mill vede în ea o condiție indispensabilă a stării-de-bine a individului și a 

comunității. Raportându-se la instanța etic, gânditorul britanic formulează 

principiul „afirmării spontaneității individuale atât cât să nu afecteze, în 

interacțiunea socială, interesele celorlalți”. Pentru Mill, „singura libertate 

demnă de acest nume, este aceea de a-ți urmări binele propriu, în felul tău 

propriu, atâta timp cât nu încerci să lipsești pe alții de binele lor sau să-i 

împiedici să și-l dobândească”8    

                                                             
7 Cf. Baruch Spinoza, Etica, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1981. 
8 John Stuart Mill, op. cit., p. 21. 
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Cert, în ultimele decenii spiritul de responsabilitate este invocat ca unul 

dintre imperativele epocii. 

În societatea de consum, a celor mai sofisticate tehnologii 

comunicațional - informatice, într-o civilizație „a haosului”, „cu riscuri”, într-

o cultură post moralistă, „a extra-datoriei”, responsabilitatea cunoaște noi 

ipostaze, fiind valorificată pentru chiar realizarea de performanță 

profesională, pentru succes, pentru „a fi câștigător”. 

 Se constată o creștere a „individualismului responsabil” care presupune 

(și) „conștiință profesională, grijă față de celălalt, simț al interesului general 

și al viitorului”; rămânând ca „înțelepciunea” omului contemporan să poată 

face compatibil acest tip de responsabilitate cu reafirmarea primatului 

respectului pentru om, într-o etică „a compromisului și a excelenței”. 

Importanța valorii responsabilității în aria eticii și deontologiei rezultă 

și din consacrarea, tot mai clar, a sintagmei „coduri de responsabilitate 

profesională”; astfel denumite, ele „sugerează faptul că profesiile pot fi 

ghidate în practica lor de norme speciale care exprimă valorile centrale ale 

fiecărei profesii și care nesocotesc acele considerații ce ar putea ghida 

comportamentul neprofesioniștilor în contexte similare de conflict sau 

potențial conflict”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:assteia2009@gmail.com


  

 
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 18, of 21, MD-2012, tel.:(+373 22) 009383, e-mail: assteia2009@gmail.com 

 

30 

5. Recomandări privind elaborarea și implementarea 

standardelor de deontologie și etică pentru profesia de 

executor judecătoresc 

   Recunoscând extinderea responsabilităților incluse în procesul 

execuțional judecătoresc, noi propunem următoarele acțiuni privind 

îmbunătățirea și eficientizarea procesului de aplicare a standardelor etice și 

profesionale în cadrul organizării și exercitării profesiei de executor 

judecătoresc: 

1. Crearea unui grup de lucru pentru elaborarea noului Cod Deontologic și 

Codului de conduită etică, din care să facă parte reprezentanți ai Uniunii 

Naționale a Executorilor Judecătorești, Ministerului Justiției, mediului 

academic și societății civile; 

2. Standardele de calitate pentru profesia de executor judecătoresc să fie 

adoptate de către Ministerul Justiției și Uniunea Executorilor 

Judecătorești și să se regăsească în noul Cod Deontologic și Codul de 

conduită etică a executorului judecătoresc; 

3. Noul Codul Deontologic de conceput astfel ca, să conțină sancțiuni 

disciplinare pentru comportamentele inacceptabile în cadrul profesie de 

executor judecătoresc și înafara acesteia. 

4. Codul de conduită etică a executorului judecătoresc să conțină reguli de 

conduită etică a executorului judecătoresc în anumite situații concrete. 

5. Instituirea unui mecanism privind prevenirea abaterilor deontologice și 

etice ale executorilor judecătorești, prin crearea unor comisii de 

deontologie și etică în cadrul UNEJ și Camerelor teritoriale ale 

executorilor judecătorești, care să dețină rolul de consiliere și formare 

continuă a executorilor judecătorești în ceea ce privește respectarea 

deontologiei profesionale și a regulilor de conduită etică în cadrul 

exercitării funcției de executor judecătoresc și în viața cotidiană a 

executorului judecătoresc. 
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6. UNEJ să instituie Consiliu al deontologiei și eticii, rolul lui fiind de 

îmbunătățire continua a deontologiei profesie de executor judecătoresc 

și regulilor de conduită etică în cadrul profesiei de executor judecătoresc 

și înafara acesteia. 

7. UNEJ și MJ să identifice surse de finanțare pentru crearea formatorilor 

în domeniul deontologiei și eticii pentru executorii judecătorești. 
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3. COSTINIU Florin (coord.) - Codul deontologic al magistraților. Ghid de 

aplicare; Ed. Hamangiu, București, 2007. 

4. GAVRILOVICI, Cristina (coord.) - Introducere în bioetică, Iași, Ed. 

Junimea, 2007. 

5. DANILEȚ, Cristi - Consiliul Superior al Magistraturii – competențe 

nelegale în domeniul deontologiei magistraților, în “Revista Forumul 

judecătorilor”, No. 1, 2009, pp. 41-51. 

6. DANILEȚ, Cristi - Corupția și anticorupția în sistemul juridic, Editura 

CHBeck, București, 2009. 

7. EPINEUSE, Harold - Pour une déontologie judiciaire comparée. 

Quelques enseignements tirés du débat sur l’éthique des juges dans 

le monde, text manuscris 

8. PIVNICERU, Mona-Maria & LUCA, Cătălin (coord.) - Deontologia 

profesiei de magistrat. Repere contemporane; Editura Hamangiu, 

București, 2008. 

 

9. Ghidul privind buna implementare a Recomandării Consiliului Europei 

privind executarea adoptat de CEPEJ la 14 ședință plenară 

(Strasbourg, 9-10 decembrie 2009), www.wcd.coe.int 

  

10. Recomandarea nr. R(2000)10 a Comitetului de Miniștri privind 

codurile de conduită pentru funcționarii publici 

mailto:assteia2009@gmail.com
http://www.wcd.coe.int/
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www.cna.md/sites/default/files/recomandarea_coduri_de_cond_funct

_publ_rom.pdf  

 

11.Rezoluția (97) 24 a Comitetului de Miniștri privind cele 20 de principii 

directoare pentru lupta împotriva corupției 

http://www.cccec.gov.md/Sites/cccec_md/Uploads/Rezolutia%20%2

897%29%2024%20CM.94DDB44F64044B9B97BAA4F1771B4E19.pdf 

 

12. Liniile Directorii pentru o mai bună punere în aplicare a 

Recomandării Rec (2003) 17 a Comitetului de Miniștri  a CoE către 

statele membre cu privire la executare, 

www.wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282010%2911&Language=l

anEnglish&Ver=add3&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackCol

orIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 

 

13.Codul internațional de conduită a agenților publici (1996) 

www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan01

0930.pdf  

 

14.Codul de conduită pentru persoanele oficiale însărcinate cu 

asigurarea aplicării legii 

www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Background%20d

ocuments/CodeofConductforlawEnfOfficials-E.pdf  

 

15.Code of Conduct for Law Enforcement Officials, disponibil la 

www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm . 

 

16.Guidelines for the effective implementation of the Code of Conduct 

for Law Enforcement Officials, disponibil la 

http://tinyurl.com/ghidcondoficiali. 
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17.Modelul de Cod de conduită a agenților publici, disponibil la 

www.coe.int/greco. 

 

18.Modelul de Cod de conduită a agenților publici, disponibil la 

www.coe.int/greco.  

 

Acte normative 

 

1. Constituția Republicii Moldova 

 

2. Legea privind executorii judecătorești, nr.113 din 17.06.2010 

 

3. Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, 

aprobată prin Legea nr.231 din 25.11.201 

 

4. Codul de executare 

 

5.  Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 

 

6. Codul deontologic al executorului judecătoresc 

 

7. Statutul UNEJ 
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