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P R E F A Ț A 
 

Profesia de executor judecătoresc este una cu un grad de uzură, ca 

imagine, destul de ridicat, pentru că executorul judecătoresc asigură finalitatea 

actului de justiție. Dreptul la executarea unei hotărâri judecătorești este unul 

dintre aspectele accesului la justiție. 

În lumina articolului 6 al Constituție, în Republica Moldova puterea 

legislativă, executivă și judecătorească sânt separate și colaborează în 

exercitarea prerogativelor ce le revin, iar potrivit art. 126 al Constituției, 

economia Republicii Moldova este economie de piață, de orientare socială, 

bazată pe proprietatea privată și pe proprietatea publică, antrenate în 

concurență liberă, aceste două deziderate constituționale condiționează ca 

executarea hotărârilor judecătorești să fie una din instituțiile procesuale  de 

maximă importanță, ce duce la întărirea autorității statale și la stimularea 

operațiunilor comerciale, precum și la readucerea în circuitul civil și economic a 

bunurilor sau a sumelor de bani ce aparțin titularilor. 

Prezentul studiu are drept scop: analiza obiectivă asupra necesității 

eficientizării profesiei de executor judecătoresc, reflectând importanța, 

actualitatea și perspectiva profesie de executor judecătoresc, și unele carențe 

legislative care mai exista în domeniul acestei activități judiciare. 

Cât privește independența profesională a executorului judecătoresc, 

analiza de conținut se axează pe cele trei tipuri de competențe pe care trebuie 

să le posede un executor judecătoresc: competențe profesionale, 

competențe sociale și competențe umane, cu valoare și pondere egală în 

configurarea portretului unui executor judecătoresc. 

Acest studiu este realizat pentru a se identifica ce se poate face pentru 

menținerea unui nivel ridicat al profesia de executor judecătoresc, o profesie 

onorată și în același timp expusă, ca să se bucure de o bună reputație. 
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Totodată, se analizează necesitatea asigurării unei concurențe între titularii 

profesiei de executor judecătoresc pe interiorul competenței geografice clar 

definite, circumstanță ce ii va determina pe executorii judecătorești să 

persevereze. 

Asociația pentru Studii Sociale Aplicate ”Asstreia” are certitudinea că, 

autoritățile vor fi determinate, prin recomandările prezentului studiu, de a 

institui un mecanism eficient, modern și transparent de răspundere disciplinară 

pentru profesia de executor judecătoresc, astfel încât: să fie reduse la zero 

numărul plângerilor împotriva acțiunilor sau inacțiunilor executorilor 

judecătorești, iar creditorii, debitorii sau terțele persoane, să se bucure de o 

prestanță profesionistă ireproșabilă a executorilor judecătorești. 

Actualmente, sânt eminente obiectivele ce țin de modificarea cadrului legal 

al profesiei de executor judecătoresc, pentru a face existența premiselor pentru 

schimbarea imaginei executorului judecătoresc, din războinic și radier, într-un 

pacificator și bun negociator, având un grad de credibilitate mult mai avansat. 

Pilonii unui sistem de executare a hotărârilor judecătorești profesionist, 

competent, eficient și prietinos sunt cei trei ”i”: independența, imparțialitatea și 

integritatea. 

Bunele maniere și aparența respectării lor sunt esențiale în îndeplinirea 

tuturor activităților desfășurate de către executorul judecătoresc. 

Asigurarea egalității de tratament a creditorilor și debitorilor în cadrul 

procedurii de executare este esențială pentru exercitarea corectă a atribuțiilor 

de executor judecătoresc. 

Competența și diligența sunt premise de exercitare corectă a atribuțiilor 

de executor judecătoresc. 

Executorul judecătoresc trebuie să se abțină în a executa silit dacă el (sau 

un membru al familiei sale) are posibilitatea de a câștiga sau de a pierde din 

punct de vedere financiar, ca urmare a executării silite. 

Reprezentanții profesiei de executor judecătoresc trebuie să se comporte 

întotdeauna, și nu numai în executarea atribuțiilor de serviciu, în mod onorabil 
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și demn de funcția sa, să nu se facă vinovat de fraude, înșelăciune și falsuri, să 

fie bun și virtuos în comportament și în caracter. 

Orice acuzație sau plângere îndreptată împotriva unui executor 

judecătoresc ar trebui soluționată cu celeritate și în mod echitabil, în cadrul unei 

proceduri corespunzătoare. Executorul judecătoresc trebuie să aibă parte la o 

audiere echitabilă. 

Datele din prezentul studiu sunt bazate pe generalizarea informațiilor 

prezentate de către Ministerul Justiției, secția executori judecătorești, Uniunea 

Națională a Executorilor Judecătorești, Camerele teritoriale ale executorilor 

judecătorești, petițiile părților și terțelor persoane ale procedurii de executare, 

rezultatele verificărilor selective a activității unor executori judecătorești, 

informației cu privire la sancțiunile disciplinare aplicate executorilor judecătorești 

de către Colegiul disciplinar. 
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1. Analiza comparată a mecanismelor de răspundere 
disciplinară a profesiei de executor judecătoresc cu cele 
existente în statele UE și ex-sovietice, care au 
implementat reforme în sistemul justiției 

Pornind de la faptul că, majoritatea statelor UE au mers pe calea liberalizării 

profesiei de executor judecătoresc și au deja in spate un parcurs de zeci de ani 

de reglementare a profesie liberale de executor judecătoresc prin prisma 

Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului, autoritățile Republicii 

Moldova au oportunitatea de a prelua bunele practice privind asigurarea calității 

serviciilor de executare a hotărârilor judecătorești de către executorii 

judecătorești. 

 În pofida faptului că, între statele UE pot să existe asemănări firești, 

reglementările naționale diferă în mod considerabil de la o țară la alta, întrucât 

reflectă continuitatea unor tradiții adesea străvechi. 

Pentru societate, importanța acestei profesii este de notorietate în statele 

europene, întrucât prin intermediul executorilor judecătorești procedura de 

executare silită este aplicată transparent și eficace, legiuitorul trebuind să 

instituie însă un ansamblu de mijloace procedurale de natură a face posibilă 

realizarea efectivă a dreptului, chiar și în cazurile de opunere a debitorului la 

îndeplinirea obligațiilor statuate prin hotărârea judecătorească sau printr-un alt 

titlu executoriu. 

Executorul judecătoresc în calitatea sa de reprezentant al autorității statale, 

constituie un element de echilibru al vieții sociale. 

Potrivit Ghidului pentru buna implementare a Recomandării Consiliului 

Europei privind executarea, adoptată de CEPEJ la cea de a 14-a ședință plenară 

(Strasbourg, 9-10 decembrie 2009), articolul 8, procesul de executare ar trebui 

să fie unul flexibil, astfel încât să permită executorului judecătoresc o măsură 

rezonabilă pentru a face aranjamente cu pârâtul (debitorul), în cazul în care 

există consens între reclamant (creditor) și pârât (debitor). Astfel de acorduri ar 

fi trebuit să fie supuse unui control detaliat pentru a garanta imparțialitatea 
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executorului judecătoresc și protecția intereselor reclamantului și terțelor 

persoane. Rolul executorului judecătoresc ar trebui să fie clar definit în legislația 

națională. De exemplu executorii judecătorești pot avea rolul de ”mediator post-

judiciar”. 

Articolul 11 al Ghidului pentru buna implementare a Recomandării Consiliului 

Europei privind executarea, adoptată de CEPEJ la cea de a 14-a ședință plenară 

(Strasbourg, 9-10 decembrie 2009), stipulează că ”Statele membre ar trebui să 

prevadă asigurarea eventualelor părți ale procedurii de executare cu informații 

privind eficiența serviciilor de executare și a procedurilor de executare, 

stabilindu-se indicatorii de performanță în raport cu obiectivele existente și 

indicându-se timpul necesar pentru realizarea diverselor proceduri. 

Totodată, prin articolul 12 al Ghidului pentru buna implementare a 

Recomandării Consiliului Europei privind executarea, adoptată de CEPEJ la cea 

de a 14-a ședință plenară (Strasbourg, 9-10 decembrie 2009), se cere ca ” 

Fiecare autoritate trebuie să prevadă supraveghere adecvată (având în vedere 

fiecare jurisprudență CEDO) a procesului de executare și trebuie să poarte 

responsabilitate pentru eficiența serviciilor de executare. Responsabilitatea 

poate realizată prin raportări de management și/sau feedback-ul (părerea) 

clientului. Fiecare raport trebuie să permită verificarea faptului executării 

hotărârii instanției de judecată, iar în cazul în care hotărârea a rămas 

neexecutată, să se identifice eforturile reale întreprinse într-un termen rezonabil, 

respectându-se egalitatea părților. 

 Ghidului pentru buna implementare a Recomandării Consiliului Europei 

privind executarea, adoptată de CEPEJ la cea de a 14-a ședință plenară 

(Strasbourg, 9-10 decembrie 2009), art.81, indică că ”Procedurile disciplinare 

trebuie să fie efectuate de către o autoritate independentă. Statele membre 

trebuie să țină cont de necesitatea introducerii unui sistem de filtrare prealabilă 

a cazurilor care sunt depuse doar în scop de tergiversare.” 

În Franța, statutul executorului judecătoresc a cunoscut o evoluție 

spectaculoasă, în egală măsură, aceasta a fost sursa de inspirație a majorității 
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țărilor care și-au dorit crearea profesie liberale de executor judecătoresc în 

cadrul sistemului judiciar intern. 

Începuturile moderne de organizare a profesiei de executor judecătoresc cu 

statut independent pornesc odată cu emiterea Decretului din 14 iunie 1813, 

semnat de către Napoleon Bonaparte. Respectivul Decret este impus imediat în 

Franța, Belgia, Olanda, Italia, Cantonul Geneva, Germani și chiar Suedia. 

Acest Decret reprezintă primul act normativ în conținutul căruia erau 

prevăzute dispoziții referitoare la numirea, sediul, competențele, chiar regulile 

de deontologie profesională pe care executorii erau obligați să le respecte. De 

exemplu, art.41 reglementa faptul că, ”executorului îi este interzis să dețină în 

proprietate: pensiuni, cabarete, cafenele, tutungerii sau săli de biliard, chiar și 

pe numele soției sale. 

Una dintre inovațiile notabile aduse de dispozițiile acestui Decret, a fost 

crearea de comunități profesionale ale executorilor la nivelul imperiului francez, 

organizate în camere de disciplină. Executorii își desfășurau activitatea sub 

autoritatea judecătorilor de pace (Les Juges de Paix). Judecătorul de pace erau 

obligați anual, să transmită Procurorului General, note și observații referitoare 

la activitatea executorilor aflați sub autoritatea lor. 

Actualmente, cadrul legal în Franța care reglementează profesia de executor 

judecătoresc este următorul: Legea executorilor judecătorești din 27 decembrie 

1923, Ordonanța nr. 45-2592 din 02 noiembrie 1945, Ordonanța nr. 56-222 din 

29 februarie 1956 și Ordonanța nr. 75-770 din 14 august 1975. 

Potrivit, Ordonanței nr. 45-2592 din 02 noiembrie 1945, executorul 

judecătoresc din Franța, nu au dreptul, sub sancțiunea nulității, să acționeze în 

favoarea părinților, rudelor, soților lor în linie directă sau în legătură cu părinții 

și rudele colaterale de până gradul șase de rudenie. 

Capitolul II al Ordonanța nr. 45-2592 din 02 noiembrie 1945, reglementează 

activitatea organizațiilor profesionale ale executorilor judecătorești din Franța 

organizate în Camere departamentale, camere regionale și Camera Națională, 

ce dețin  statutul de utilitate publică. 
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Sarcina de tragere la răspundere disciplinară a executorilor judecătorești din 

Franța revine Camerelor departamentale. 

Profesia de executor judecătoresc în Franța este de tip privat, activitatea 

căreia este monitorizată de către autoritatea publică - Ministerul Justiției. 

Standarde de calitate a profesiei de executor judecătoresc Republica Franceză 

nu are. 

Republica Moldova în vederea organizării și exercitării profesie de executor 

judecătoresc are unele similitudini cu organizarea și exercitarea profesiei de 

executor judecătoresc în Republica Franceză. Exact ca și în cazul Franței, 

autoritățile noastre nu au adopte standardele de calitate pentru exercitarea 

profesiei de executor judecătoresc și la moment în ambele state se dezbate 

necesitatea reformării profesiei de executor judecătoresc. 

La moment autoritățile franceze dezbat prevederile proiectului de reformare 

a profesiilor de executor judecătoresc, denumit ”Legea Macron”, similar, și 

autoritățile noastre sunt în discuții pe marginea îmbunătățirii cadrului legal ce 

ține de activitatea profesie de executor judecătoresc. 

  Spre deosebire de Franța, Republica Moldova are instituit un mecanism mai 

restrâns de supraveghere a activității profesie de executor judecătoresc, 

autoritățile responsabile de supravegherea și controlul executorilor fiind doar 

UNEJ și MJ, iar în Franța pe lângă Camera Națională a Executorilor Judecătorești 

și Ministerul Justiției monitorizarea activității executorilor judecătorești este 

realizată de către procuror și instanțele de judecată. 

În schimb, în Belgia autoritățile responsabile de supravegherea și controlul 

executorilor judecătorești sunt doar Camera națională a executorilor 

judecătorești și instanța de judecată. 

Camera națională a executorilor judecătorești din Belgia a fost fondată prin 

legea din 05 iulie 1963 în scopul uniformizării metodelor de lucru, tarifelor, 

deontologiei și procedurilor disciplinare în cadrul profesiei de executor 

judecătoresc.   

Pentru Belgia mecanismul de sancționare a executorilor judecătorești 

delicvenți este următorul: în jurisdicția Curților de Apel se instituie câte o comisie 
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disciplinară. Comisia disciplinară de pe lângă  fiecare Curte de Apel, de fiecare 

dată,  este compusă din patru membri: un judecător, având calitatea de 

președinte al Comisiei Disciplinare, doi executori judecătorești, și un membru 

extern cu experiență profesională pertinentă. Astfel, răspunderea disciplinară a 

executorilor nu este pe seama exclusivă a colegilor săi. Comisia disciplinară 

poate aplica următoarele sancțiuni: avertizare, mustrare, amendă disciplinară 

de la 250 la 5000 euro ori excluderea din Adunarea Generală și Consiliul de sala 

de District, adunările generale și comitetul executiv al Camerei Naționale a 

comisiei de disciplină și comitetul de nominalizare timp de 5 ani (10 ani în caz 

de recidivă). Candidații în profesia de executori judecătorești li se poate interzice 

să facă substituțiile pentru o perioadă maximă de 6 luni (12 luni în caz de 

recidivă). Sunt considerate sancțiuni disciplinare grave: amendă de la 5.000 la 

25.000 de euro, suspendarea sau retragerea licenței și pentru candidați 

interzicerea de a face substituții de mai mult de 12 luni sau pentru viață. 

Activitatea executorilor judecătorești din Olanda se desfășoară în temeiul 

Legii privind executorul judecătoresc din 26 ianuarie 2001.  

Exact ca și în cazul reglementărilor activității executorului judecătoresc din 

Franța, legislația Olandei reglementează exhaustiv interdicțiile de a acționa în 

beneficiul rudelor și altor persoane apropiate. 

Monitorizarea acțiunilor de emitere a actelor de executare și de gestionare 

a resurselor financiare de către executorul judecătoresc olandez se efectuează 

de către Oficiul de Supraveghere Financiară, care acționează în conformitate cu 

legea cu privire la notariat. Oficiul poate solicita executorului judecătoresc, care 

este obligat să prezinte pentru verificare, registrele sale de birou  și documentele 

conexe, bilanțurile, declarațiile de venituri și cheltuieli, precum și codul de 

registru. La cererea Oficiului de Supraveghere Financiară executorul 

judecătoresc este obligat să furnizeze copiile fiecărui act cerut. 

În cazul în care Oficiul de Supraveghere Financiară constată o abatere 

disciplinară, acesta face o plângere în atenția președintelui Consiliului pentru 

executorii judecătorești. 
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Executorul judecătoresc olandez este supus procedurii disciplinare pe 

motivul acțiuni sau inacțiunii sale ce conduc la încălcarea oricărei legi, precum și 

cu privire la orice act sau omisiune care vine din partea candidatului la funcția 

de executor judecătoresc. 

Procedura disciplinară se examinează în recurs de către Camera executorilor 

judecătorești de pe lângă Curtea de justiție din Amsterdam. 

Camera executorilor judecătorești este compusă din cinci membri. Ministrul 

Justiției din Olanda desemnează trei membri, inclusiv, numește președintele 

Camerei și șase membri supleanți, vicepreședinte Camerei se desemnează de 

către Ministru din rândurile membrilor pe viață ai corpului de magistrați din 

Olanda. Executorii judecătorești desemnează doi membri și patru membri 

supleanți. Pentru suplinirea funcției de membru al Camerei executorilor 

judecătorești se cere a fi recomandate cel puțin trei persoane pentru fiecare 

nominalizare. Calitatea de membru al Camerei executorilor judecătorești de pe 

lângă Curtea  de justiției din Amsterdam este incompatibilă cu calitatea de 

membru al consiliului de administrare al asociației profesionale KBvG 

(Koninklijke Beroepsorganisate van Gerechtsdeurwaarders). 

Executorii judecătorești din Lituania, țară ex-sovietică, sânt trași la 

răspundere disciplinară prin intermediul Judecății de Onoare. Componența 

Judecății de Onoare este de 5 membri, dintre care, doi desemnați de către 

congresul executorilor judecătorești, doi membri din rândurile executorilor 

judecătorești numiți de către Ministrul al Justiției al Lituaniei și un membrul din 

breasla executorilor judecătorești numit de către Președintele Curții Supreme de 

Justiție a Lituaniei.  

Membrii Judecății de Onoare  din rândul celor delegați de către Congresul 

asociației profesionale, dețin un mandat de patru ani.  

Judecata de Onoare poate funcționa dacă cel puțin trei membri au fost aleși 

sau numiți. Regulamentul Judecății de Onoare se aprobă de către Ministrul 

Justiției al Lituaniei. 
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Potrivit art.22, alin. (7), Legea nr.113, adoptată de Parlamentul Republicii 

Moldova în data de 17.06.2010, similar reglementărilor din Lituania, 

regulamentul Colegiului Disciplinar este aprobat de Ministerul Justiției.  

Spre deosebire de Judecata de Onoare din Lituania care examinează 

proceduri disciplinare împotriva acțiunilor sau inacțiunilor executorilor 

judecătorești după ce plângerile trec un filtru prealabil, Colegiul disciplinar al 

executorilor judecătorești din Republicii Moldova, pe motivul că filtrul plângerilor 

împotriva acțiunilor sau inacțiunilor executorului judecătoresc lipsește, 

examinează toate plângerile adresate Colegiului Disciplinar.  

O altă țară ex-sovietică, care a realizat reforma sectorului justiției și a 

liberalizat parțial profesia de executori judecătorești este Georgia. 

În Georgia, funcționează sistemul mixt al executării silite, aici sistemul de 

executare silită de stat coexistă cu sistema de executare silită privată. Noua 

sistemă de executare silită privată a fost introdusă în anul 2009, urmărindu-se 

drept obiectiv sporirea competitivității și calității serviciilor de executarea a 

actelor de justiției. Executorii judecătorești de stat activează sub auspiciul 

Biroului Național de Executare, care are statut de utilitate publică și care 

activează sub controlul Ministerului Justiției. Executorii judecătorești din sistemul 

privat de executare silită din Georgia activează în mod independent, deși 

controlul total este exercitat de către Ministerul Justiției. 

Pentru executorii judecătorești privați din Georgia autorități de monitorizare 

sunt inspectorii generali ai Ministerului Justiției și Procurorul General. Executorii 

judecătorești publici sunt supravegheați de către inspectorii din cadrul Biroului 

Național de Executare. 

Biroul Național de Executare din Georgia are instituit un mecanism de 

înaintare a plângerilor împotriva executorilor judecătorești, plângerile pot fi 

depuse on-line și sunt imediat publicate pe pagina de internet a Biroului Național 

de Executare. 

Comparativ cu Georgia în Republica Moldova lipsește transparența în cadrul  

mecanismului de  răspundere disciplinară a executorilor judecătorești și ar fi 

oportun ca să fie transferate bunele practici din Georgia în Republica Moldova 
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sub aspectul funcționalității mecanismului de răspundere disciplinară a 

executorilor judecătorești de la noi. 

În România principalul act care reglementează activitatea executorilor 

judecătorești este Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești.  

     Activitatea executorilor judecătorești din România este supusă controlului 

profesional din partea: 

- Ministerul Justiției, prin inspectorii de specialitate; 

- Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, prin Consiliul Uniunii. 

Controlul profesional efectuat de Ministerul Justiției, în conformitate cu 

art.59 alin (1) din Legea nr. 188/2000, se exercită sub următoarele aspect: 

- Organizarea și funcționarea Camerelor executorilor judecătorești și a 

birourilor executorilor judecătorești; 

- Calitatea actelor și a lucrărilor efectuate de executorii judecătorești; 

- Comportarea executorilor judecătorești în raport cu autoritățile publice 

și cu persoanele fizice și juridice; 

- Respectarea legii în activitatea profesională a executorilor 

judecătorești; 

- Ținerea corectă a registrelor; 

- Conservarea arhivei. 

Controlul profesional efectuat de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor 

Judecătorești din România prevede următoarele (art.102 din Regulament): 

- Modul de organizare și funcționare a Camerelor și birourilor executorilor 

judecătorești; 

- Desfășurarea activității executorilor judecătorești; 

- Îndeplinirea atribuțiilor de către colegiul director al Camerei executorilor 

judecătorești; 

- Modul de funcționare  birourilor executorilor judecătorești; 

- Calitatea lucrărilor; 

- Pregătirea executorilor stagiari; 

mailto:assteia2009@gmail.com


  

 

Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, H.P. nr.6 din 16 februarie 2012 

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

 
15 

- Gestiunea financiar-contabilă a camerelor și a birourilor executorilor 

judecătorești. 

Consiliul Uniunii Executorilor Judecătorești din România poate delega 

colegiul director al Camerei executorilor judecătorești să efectueze controlul 

profesional al executorilor judecătorești din cadrul birourilor aflate în 

circumscripția sa. 

Spre deosebire de răspunderea disciplinară a executorilor judecătorești din 

Republica Moldova, care, potrivit art. 21, alin. (1), Legea nr.113, intervine doar 

pentru încălcarea obligațiilor profesionale de către executorul judecătoresc, 

răspunderea disciplinară a executorilor judecătorești din România intervine nu 

numai în situațiile în care el încalcă atribuțiile de serviciu, ci și în situațiile în care 

faptele sale aduc atingere profesiei de executor judecătoresc. 
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2.  Aprecierea cadrului normativ privind răspunderea 
disciplinară a executorului judecătoresc, statisticii ce ține 
de aplicarea mecanismului de răspundere disciplinară și 
practicii existente privind răspunderea disciplinară a 
executorului judecătoresc     
                                                                                         
Profesia de executor judecătoresc din Republica Moldova, odată cu 

realizarea reformei, după adoptarea Legii nr. 113, din 17.06.2010, a cunoscut o 

ascensiune impresionantă, având o existență de sine stătătoare, o organizare 

proprie, organe de conducere proprii. 

Camerele executorilor judecătorești, precum și birourile executorilor 

judecătorești sunt independente, ele putându-și organiza activitatea în mod 

liber, fără ca acestea să poată fi cenzurate de cineva. Astfel, executorii 

judecătorești își desfășoară activitatea în mod independent, atât față de stat, cât 

și față de alte profesii juridice (magistrați, notari publici, avocați etc.)  

Totodată, evoluția profesiei liberale de executor judecătoresc pe parcursul a 

5 ani de activitate a înregistrat o multitudine de carențe ce țin de respectarea 

cadrul legal și existența vidului legislativ. 

Prevederile Legii privind executorii judecătorești, nr.113 din 17 iunie 2010, 

în linii generale, sunt aplicabile și funcționează. Procesul de implementare a 

actului legislativ, precum și ajustarea acestuia la cerințele societății este o 

necesitate firească. 

 Îmbunătățirea situației în domeniul executării silite și evitarea condamnării 

statului pentru neexecutarea actului de justiție, poate avea loc doar dacă se va 

asigura un proces continuu de supraveghere asupra organizării și funcționării 

sistemului de executare silită, și se va efectua evaluările de rigoare sub toate 

aspectele, atât al activității executorilor judecătorești cit și al cadrului normativ 

în vigoare, astfel, încât să fie asigurate drepturile tuturor participanților la 

procesul de executare în particular, și îmbunătățirea imaginii statului în general.  

Pe motiv că nu a fost instituit un mecanism eficient de tragere la răspundere 

disciplinară, în profesia de executor judecătoresc sânt menținuți executori 
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judecătorești care nu țin cont de buna reputație, activând în continuare contrar 

principiilor de profesionalism, imparțialitate, neutralitate și integritate, iar 

numărul plângerilor rămânând să fie impunător. 

Plângerile adresate autorităților responsabile pentru monitorizarea activității 

profesiei de executor judecătoresc țin de următoarele tipuri de abateri: 

1. Nerespectarea cerinței art. 22 Cod de executare, privind informarea 

părților procedurii de executare despre drepturile și obligațiile acestora, 

precum și neadmiterea părților de a face cunoștință cu materialele 

procedurii de executare. 

2. Părțile procedurii de executare nu sunt informate pe marginea măsurilor 

ori acțiunilor întreprinse de executorii judecătorești, consecințelor în cazul 

executării documentului executoriu cu întârziere. În momentul înmânării 

actelor de executare nu se explică posibilitatea și modalitatea contestării 

lor. 

3. Procedura de conciliere este umbrită prin atitudini ignorante din partea 

executorului judecătoresc vis-a-vi de această posibilitate de executare 

rapidă și fără supărări a actelor executorii, sau chiar evitată de acesta, în 

pofida faptului că debitorul o solicită (există o sancțiune din parte CD a 

executorului pentru faptul că nu și-a dorit să concilieze părțile). 

4. O altă problemă este încasarea cheltuielilor de executare de către 

executorii judecătorești în calcul căror sunt incluse cheltuielile de 

conciliere și în cazurile când părțile nu se prezintă la conciliere, mai ales 

în situația când se dispune de informație veridică că debitorul este plecat 

din țară sau executorul judecătoresc nu are dovezi (aviz de recepție) că 

debitorul a fost anunțat despre data și locul concilierii. În pofida faptului 

că legislația în vigoare prevede expres procedura și modalitatea de 

calculare a taxelor pentru actele de executare și a spezelor procedurii de 

executare, onorariul executorului judecătoresc pentru serviciile 

menționate, uneori este foarte exagerat, (ajungând la 40-50%) din 

suma. 
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5. Un număr impunător de plângeri se referă la excesul de zel, abuzuri, 

trișări în cadrul procedurilor de înstrăinare a bunurilor debitorului. 

6. Multe plângeri sunt înregistrate pe seama comportamentului brutal, 

obraznic și sfidător al executorilor judecătorești. 
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Se constată că MJ în comparație cu UNEJ examinează un număr mult mai 

mare de plângeri, ceea ce ne demonstrează că MJ are un grad de încredere mai 

mare în ceea ce privește elucidarea efectivă a abaterilor și abuzurilor executorilor 

judecătorești deplânse de către cetățeni. 

În consecință, pe parcursul anilor 2010-2015, perioadă de acține a Legii 

privind executorii judecătorești, nr. 113, din 17.06.2010, numărul sesizărilor 

către Colegiul Disciplinar din partea Ministerului Justiției este în număr de 168, 

iar Consiliul UNEJ din 2010 până în prezent  a înaintat către CD 34 de sesizări. 

Numărul mare de plângeri împotriva executorilor judecătorești și 

motivația lor se raportează la faptului că în Republica Moldova nu există 

standarde de calitate pentru profesia de executor judecătoresc. 

 Motivațiile plângerilor înaintate autorităților responsabile pentru 

supravegherea activității executorilor judecătoresc preponderent ține de 

neexecutarea documentelor executorii împotriva autorităților publice și 

comiterea de abuzuri din partea executorilor judecătorești. 

 Absența standardelor de calitate favorizează existența a fenomenelor 

grave de nerespectare a drepturilor fundamentale ale părților procedurii de 

executare cum ar fi: neexecutarea documentelor executorii, neexecutarea 

hotărârilor judecătorești împotriva autorităților publice, excese și abuzuri din 

partea executorilor judecătorești, servicii necalitative de executare și costuri 

exagerate înaintate de către executorii judecătorești. 

 Astfel, pentru a elimina premisele apariției fenomenelor descrise mai sus, 

autoritățile din Republica Moldova, neîntârziat, urmează să elaboreze și să 

adopte standardele de calitate pentru profesia de executor judecătoresc. 

1. Elaborarea și adoptarea standardelor de calitate pentru exercitarea 

profesiei de executor judecătoresc. 
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Pornind de la o încredere scăzută în instituția de executor judecătoresc se 

impune necesitatea înăsprii sistemul de răspundere a acestora, punându-se 

accentul pe prevenirea actelor incorecte, printr-un sistem d e   r ă s p u n d e r e  

bazat, în primul rând, pe transparență, fiind arătat într-o lumină proastă 

executorul judecătoresc care nu ține cont de standardele de etică profesională. 

În acest context, asumarea responsabilității fată de societate ar trebui 

să pornească de la regândirea sistemului de răspundere a executorilor 

judecătorești prin prisma Recomandării nr. (84) 15 1 a Comitetului Miniștrilor 

privind răspunderea publică. 

2. Publicarea deciziilor CD și dezbaterea publică a faptului sancționării 

executorului judecătoresc. 

 

Totodată, datorită faptului că se constantă ne dorința sau neglijența 

executorilor judecătorești de a notifica părțile despre documentele executorii, 

măsurile întreprinse privind executarea, riscurile în cazul neexecutării sau 

executării tardive, se impune ca autoritățile responsabile de asigurarea unui 

sistem de executare eficient și calitativ să elaboreze formulare tip privind 

notificarea în diferite etape ale executării actelor executorii. Drept exemplu 

poate servi Ghidul pentru o mai bună implementare Recomandării Consiliului 

Europei privind executarea adoptată de Comisia Europeană pentru Eficiența 

Justiției, la a 14 ședință plenară (Strasbourg 9-10 decembrie 2009), care la 

art. 18, arată necesitatea elaborării de către statele membre UE a unor 

formulare standard privind notificarea părților procedurii de executare și faptul 

diferențierii etapelor de executare în cadrul cărora ar trebui să se sublinieze 

posibilitatea concilierii, indicându-se posibilitatea contestării2. 

                                                           
1 Recomandarea Nr. R (84) 15 a Comitetului Miniștrilor către statele membre ale Consiliului Europei 

privind răspunderea publică a fost adoptată la 18 septembrie 1984. Recomandarea este disponibilă 

la www.coe.int/admin.  

2  CEPEJ (2009) 11 REV, Ghidul este disponibil la www.wcd.coe.int  
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3. Elaborarea de formulare tip ale notificărilor de care ar trebui să se 

conducă executorii, care, inclusiv, să conțină recomandarea concilierii 

părților procedurii de executare silită a hotărârilor instanțelor 

judecătorești 

 

Articolul 2, alin.( 2), al Legii cu privire la executorii judecătorești, nr.113, 

din 17.06.2010, prin care se reglementează faptul că ”activitatea executorului 

judecătoresc nu este activitate de întreprinzător”, creează abordări duplicitare, 

diminuează capacitatea de dezvoltare a profesiei de executor judecătoresc, nu 

conferă claritate în ceea ce privește răspunderea disciplinară a executorului 

judecătoresc în cazul nerespectării acestei prevederi. 

Interdicția reglementată de art. 2, alin. (2), Legea cu privire la executorii 

judecătorești, nr.113 din 17.06.2010 ar trebui să se regăsească într-un șir de 

incompatibilități ale executorului judecătoresc, foarte clar și detaliat descrisă. 

Având în vedere că, potrivit art. 1 din Statutul Uniunii Naționale a 

Executorilor judecătorești, profesia de executor judecătoresc este o profesie 

liberală și independentă, iar potrivit art. 2 din Legea cu privire la executorii 

judecătorești, nr.113, din 17.06.2010, executorii judecătorești sunt investiți să 

îndeplinească un serviciu de interes public, iar actul îndeplinit de executorul 

judecătoresc, în limitele competențelor sale, purtând ștampila și semnătura 

acestuia, precum și numărul de înregistrare și data, fiind act de autoritate 

publică și care are forță probantă prevăzută de lege, este firesc ca executorul 

judecătoresc să-i fie interzisă activitatea salarizată în cadrul altor profesii. 

Prin urmare, nerespectarea interdicției privind cumul de activități 

salarizate conduce la suspendarea din profesie a executorului judecătoresc, 

atrăgând răspunderea disciplinară a acestuia. 

Faptul că actualul conținut al Legii cu privire la executorii judecătorești, 

nr.113, din 17.06.2010, nu conținea o reglementare limpede și exhaustivă a 

tuturor incompatibilităților, drept consecință, face ca temeiurile de tragere la 

răspundere disciplinară să poarte un caracter difuz, interpretativ și speculativ, 
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ceea ce prejudiciază din punct de vedere a calității activitatea profesiei de 

executor judecătoresc. 

În viziunea noastră, incompatibilitățile profesiei de executor judecătoresc 

sunt mai numeroase, respectiv, pe lângă incompatibilitatea reglementată prin 

art. 5 al  Legii cu privire la executorii judecătorești, nr.113, din 17.06.2010, ar 

fi trebuit să fie prevăzute de către legiuitor următoarele incompatibilități: 

- calitatea de deputat, primar ori consilier local de nivel II (consilier 

în Consiliile raionale). Astfel, legea nu ar interzice executorilor 

judecătorești posibilitatea de a fi aleși deputați ori consilieri raionali, însă ar 

reglementa ca, pe durata mandatului, aceștia să nu poată exercita și funcția 

de executor judecătoresc.  

Respectiv, în cazul în care un executor judecătoresc este ales într-o astfel 

de funcție, el trebuie să solicite suspendarea din funcția de executor 

judecătoresc, în caz contrar riscă să fie sancționat disciplinar.  

Soluția propusă este firească, deoarece calitatea de executor judecătoresc 

necesită o prezență constantă la birou sau pe teren, întrucât actele trebuie 

efectuate personal de executorul judecătoresc, astfel că, pe de o parte, nu ar 

avea timpul necesar să exercite mai multe funcții, iar, pe de altă parte, s-ar 

pune în discuție imparțialitatea acestuia în cadrul procedurii de executare. 

- Desfășurarea unor activități comerciale, direct sau prin persoane 

interpuse. Rațiunea unei astfel de incompatibilități se explică prin faptul că, 

executorul judecătoresc, îndeplinind acte de autoritate publică, nu poate 

face, în același timp, acte de comerț, deoarece cele două activități se exclud 

reciproc. 

- Calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat 

comanditat în societățile în comandită simplă sau pe acțiuni, 

administrator al unei societăți cu răspundere limitată, președinte al 

unei societăți pe acțiuni, președinte al unui consiliu de 

administrație, membru al consiliului de conducere. Deci, pornind de la 

această incompatibilitate, nu pot fi executorii judecătorești cei care au 
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calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat comanditat în 

pe acțiuni, administrator al unei societăți  cu răspundere limitată, președinte 

al unui consiliu de administrație, membru al consiliului de conducere, 

director general sau președinte al unei societăți pe acțiuni,  deoarece fac 

acte de comerț, activitatea lor fiind incompatibilă cu activitatea desfășurată 

de un executor judecătoresc. 

Urmărind această ordine de idei, incompatibilitățile descrise într-un mod 

mai exact, va face ca și temeiurile de tragere la răspundere disciplinară să fie 

mai exacte, ceea ce ar exclude subiectivismul și inexactitatea deciziilor 

Colegiului Disciplinar. 

4. De suplinit lista incompatibilităților cu funcția de executor judecătoresc, 

cu următoarele incompatibilități: 

- calitatea de deputat, primar ori consilier local de nivel II (consilier în 

Consiliile raionale); 

- Desfășurarea unor activități comerciale, direct sau prin persoane 

interpuse; 

- Calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat 

comanditat în societățile în comandită simplă sau pe acțiuni, 

administrator al unei societăți cu răspundere limitată, președinte al unei 

societăți pe acțiuni, președinte al unui consiliu de administrație, membru 

al consiliului de conducere. 

 

Executorul judecătoresc, ca de altfel orice persoană fizică sau juridică, nu 

poate avea numai drepturi, ci trebuie să aibă și anumite obligații. 

Potrivit Legii cu privire la executorii judecătorești, nr.113, din 17.06.2010, 

obligațiile executorului judecătoresc sunt reglementate prin articolul 8.  

Analizând obligațiile executorului judecătoresc, constatăm că obligația 

”să păstreze secretul comercial și cel bancar, să nu divulge informațiile și 

faptele care i-au devenit cunoscute în procedura de executare”, art. 8, lit. e), 

din Legea nr.113, din 17.06.2010, ar fi trebuit redată sub formula precum ca, 

executorii judecătorești și personalul birourilor de executori judecătorești au 
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obligația să păstreze secretul profesional cu privire la actele și faptele despre 

care au luat cunoștință în cadrul activității lor, chiar și după încetarea funcției. 

 

 

5. Modificarea art.8, lit. e), al Legii privind executorii judecătorești, nr.113 

din 17.06.2010, după cum urmează: ”executorii judecătorești și 

personalul birourilor de executori judecătorești au obligația să păstreze 

secretul profesional cu privire la actele și faptele despre care au luat 

cunoștință în cadrul activității lor, chiar și după încetarea funcției” 

 

Așadar, urmează a fi propusă o îmbunătățire a Legii nr.113, din 

17.06.2010, sub aspectul că, nu numai executorul judecătoresc, ci și personalul 

birourilor de executori judecătorești au obligația de a păstra secretul 

profesional, întrucât foarte multe chestiuni legate de viața privată a unei 

persoane fizice sau date confidențiale ale unei persoane juridice ajung să fie 

cunoscute de executorul judecătoresc și de personalul biroului său, or, acest 

lucru poate afecta acea persoană în mod direct, dacă nu există această 

obligație. 

Este recomandabil ca forul legislativ să dispună reglementarea 

obligațiilor, utilizându-se noțiunea de secret profesional, deoarece, îmbinarea 

”secret profesional” înglobează mai multe tipuri de informații legate de viața 

privată a unei persoane fizice sau date confidențiale ale unei persoane juridice 

și, totodată, poartă un caracter mai restrictiv, decât în actuala redacție a art.8, 

lit. e), Legea nr.113, din 17.06.2010 , și  va corespunde cu temeiul de tragere 

la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc prevăzut de Legea 

nr.113, din 17.06.2010, art. 21, alin. (2), lit. a).  

Recomandabil ca, Codul penal al Republicii Moldova,  pe lângă termenul 

de secret de stat să reglementeze și secretul profesional, stipulând drept 

infracțiune ”divulgarea, fără drept, a unor date, de către acela căruia i-au fost 

încredințate sau care a luat cunoștință în virtutea profesiei sau a funcției, dacă 

fapta este de natura a aduce prejudicii unei persoane”. 
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6. Reglementarea de către legiuitor a noțiunii de ”secret profesional”. 

 

Este imperios ca și obligația de a nu dobândi bunuri care au făcut 

obiectul executării silite să fie reglementată de Legea privind executorii 

judecătorești, ceea ce ar determina interzicerea pentru executorul judecătoresc 

să dobândească, direct sau prin persoane interpuse pentru ei sau pentru alții, 

bunuri ce au făcut obiectul activității de executare silită. 

7. Reglementarea de către legiuitor a obligației executorului judecătoresc 

din Republica Moldova ”de a nu dobândi bunuri care au făcut obiectul 

executării silite”. 

 

Astfel, în nicio situație, un executor judecătoresc nu va putea dobândi 

bunuri care au format obiectul executării silite, încălcarea acestei interdicții 

atrăgând răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc. 

În cazul în care se va ține cont de sugestiile ce țin de conturarea 

climatului concurențial în cadrul profesiei de executor judecătoresc și s-ar face 

ca în exercitarea profesiei de executor judecătoresc să primeze reputația, ar fi 

firesc să existe și obligația executorului judecătoresc de a nu-și face 

reclamă.  

8. Reglementarea de către legiuitor a obligației executorului judecătoresc 

din Republica Moldova  ”de a nu-și face reclamă”. 

 

Prestigiul profesional impune executorului judecătoresc interdicția de a-

si face reclamă prin orice mijloc, înafara de cazurile în care se recurge la 

anunțuri referitoare la existența și sediul biroului, programul de lucru și 

conținutul activității. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești fiind 

îndreptată să facă publicitate prin mass-media asupra întregii activități a 

executorilor judecătorești. 

Dacă un executor judecătoresc își va permite să-și facă reclamă  înafara 

condițiilor arătate mai sus ar fi existat temei pentru tragerea lui la răspundere 

disciplinară. 
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Adiacent temeiurilor de răspundere disciplinară și obligațiilor ale 

executorului judecătoresc, se recomand ca in setul de acte normative ce ține 

de reglementarea profesiei de executor judecătoresc să se regăsească 

obligațiile: 

- de a respecta dispozițiile Legii nr. 113 din 17.06.2010; 

- de a respecta Statutul UNEJ și hotărârile Uniunii și ale Camerelor 

executorilor judecătorești; 

- de a acționa pentru realizarea scopului Uniunii; 

- de a respecta normele eticii și principiile deontologiei profesionale; 

- de a  participa la adunările și manifestările inițiate de organele de 

conducere ale Uniunii și ale Camerelor, la activitățile profesionale, precum 

și la ședințele organelor de conducere din care fac parte; 

- de a achita cu regularitate cotele de contribuții și cotizațiile stabilite de 

Uniune și Camere, pentru formarea bugetelor acestora; 

- de a avea un comportament demn, atât în afara profesiei, cât și în 

exercitarea acesteia. 

În scopul asigurării imparțialității în procesul de executare silită și a 

transparenței, se cere a fi reglementat prin Legea cu privire la executorii 

judecătorești existența Registrului electronic de publicitate a vânzării 

bunurilor supuse executării silite, ce va funcționa ca un sistem informatic prin 

intermediul căruia toți executorii judecătorești vor efectua publicitatea la 

nivel național a vânzării bunurilor mobile cu valoare mai mare de 10 000 de 

lei și a bunurilor imobile aflate în procedură de executare silită. Existența 

acestui Registru electronic ar face să nu mai existe plângeri privind trișarea 

din partea executorului judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită.  

9. Asigurarea transparenței în cadrul procedurii de vânzare a bunurilor ce 

fac obiectul executării silite prin constituirea Registrului electronic 

pentru vânzarea bunurilor în cadrul procedurii de executare, care va 

oferi posibilitatea de anunțare a vânzării de bunuri și organizarea de 

licitații pentru vânzare. 
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În această ordine de idei, trebuie să existe reglementarea prin lege a 

temeiului de tragere la răspundere disciplinară pentru faptul omiterii de către 

executorul judecătoresc a publicării vânzării de bunuri, obiectul executării 

silite, în Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse 

executării silite. 

10. Suplinirea listei obligațiilor executorului judecătoresc cu 

obligațiile: 

- de a acționa pentru realizarea scopului UNEJ; 

- de a respecta normele eticii și principiile deontologiei profesionale; 

- de a avea un comportament demn, atât în afara profesie, cât și în 

exercitarea acesteia; 

- de a publica vânzarea de bunuri, obiectul executării silite, în Registrul 

electronic. 

 

 Dezideratul liniei directoare a Consiliului Europei precum că ”în cazul în 

care agenții de executare practică în formă liberal, statele membre ar trebui 

să vegheze menținerea unei concurențe suficiente între ei și o competență clar 

definită geografic.” 

Controlul activității executorului judecătoresc, pentru a asigura un 

mecanism eficient de răspundere disciplinară, nu ar trebui să se efectueze doar 

o dată la 2 ani, după cum prevede art. 33, alin. (2), Legea cu privire la 

executorul judecătoresc. Actuala redacție a art.33, alin.(2), Legea cu privire la 

executorii judecătorești, ține la distanță funcționarii MJ și UNEJ abilitați cu 

funcția de monitorizare a activității executorilor judecătorești. 

11. Reglementarea controlului activității executorului judecătoresc o 

dată în an, de modificat art. 33 alin. 2 al Legii nr. 113 din 17.06.2010, 

de înlocuit prevederea ”o dată la 2 ani”, cu ”o dată la un an”.  

 

 Reforma profesiei de executor judecătoresc trebuie să contribuie la 

organizarea unui sistem riguros de monitorizare, ce ar presupune ca Ministerul 
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Justiției să dețină o direcție ce s-ar preocupa de monitorizarea activității 

executorilor judecătorești prin intermediul inspectorilor. Inspectorii direcției 

executori judecătorești din cadrul MJ ar soluționa plângerile pe marginea 

exercitării profesiei de executor judecătoresc, iar cazurile care întrunesc 

elementele abaterilor disciplinar să-le anunțe Ministrului Justiției, care la 

rândul său să sesizeze CD privind tragerea la răspundere disciplinară a 

executorului judecătoresc. 

12. Pentru monitorizarea mai exigentă a activității executorului 

judecătoresc, de suplinit organigrama MJ cu o subdiviziune nouă,  

direcția executori judecătorești, și sporirea numărului de funcționari, 

care să se ocupe de supravegherea activității executorilor judecătorești. 

Direcția executori judecătorești ar trebui să dețină funcții de inspectori, 

ce se vor preocupa  de supravegherea activității executorului 

judecătoresc, inclusiv, activitatea financiară și de cancelarie a 

executorului judecătoresc. 

 

 

Controlul profesional efectuat de Ministerul Justiției, prin intermediul 

inspectorilor, ar trebui să țină de: 

- organizarea și funcționarea Camerelor teritoriale ale executorilor 

judecătorești și a birourilor executorilor judecătorești; 

- calitatea actelor și lucrărilor efectuate de executorii judecătorești; 

- comportarea executorilor judecătorești în raporturile de serviciu cu 

autoritățile publice și cu persoanele fizice și juridice; 

- ținerea corectă a registrelor; 

- conservarea arhivei. 

De asemenea, în unele situații care îi sunt sesizate Ministrul Justiției va 

putea cere informații privind activitatea unui executor judecătoresc fie 

Consiliului Uniunii, fie colegiului director al Camerei executorilor judecătorești.  

 Controlul profesional efectuat de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor 

judecătorești va avea următoarele prerogative: 
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- modul de organizare și funcționare a Camerelor și birourilor executorilor 

judecătorești; 

- îndeplinirea atribuțiilor de către colegiul director al Camerei executorilor 

judecătorești; 

- pregătirea executorilor stagiari; 

- gestiunea financiar-contabilă a camerelor și a birourilor executorilor 

judecătorești; 

- orice alte probleme. 

Controlul profesional este recomandat să se exercită anual la fiecare 

cameră a executorilor judecătorești, iar la birourile de executori judecătorești 

atunci când hotărăște Consiliul Uniunii. 

Executorii judecătorești verificați este necesar să dețină dreptul de a face 

obiecții scrise, care se vor atașa la actul de control. 

Actele de control care vor fi efectuate de către inspectorii de specialitate 

din cadrul MJ, de Consiliul Uniunii sau de colegiul director al Camerei 

Executorilor judecătorești vor fi comunicate direcției de specialitate din cadrul 

MJ în vederea atașării acestora la dosarul profesional al executorului 

judecătoresc. 

Inspectorii din MJ și colegiul director al Camerei executorilor judecătorești 

ar trebui să fie obligați să verifice sesizările părților împotriva executorului 

judecătoresc în termen de cel mult 20 de zile și să ia măsuri de îndreptare a 

acestuia. 

Un rol important pentru existența unui mecanism eficient de răspundere 

disciplinară îl joacă Camerele teritoriale a executorilor judecătorești. Potrivit 

Regulamentului privind activitatea camerelor teritoriale, emis de către UNEJ, 

acestora nu le se conferă titlu de persoană juridică. Faptul că Camera 

teritorială a executorilor judecătorești nu au statut de persoană juridică, le fac 

să fie ineficiente în exercitarea atribuțiilor de examinare a plângerilor 

îndreptate împotriva executorilor judecătorești ce-și desfășoară activitatea în 

raza circumscripției lor.  

mailto:assteia2009@gmail.com


  

 

Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, H.P. nr.6 din 16 februarie 2012 

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

 
30 

Concomitent, faptul că Camerele teritoriale nu dispun de un buget pentru 

a-și menaja un oficiu și pentru a angaja experți ce s-ar ocupa de soluționarea 

litigiilor între executorii judecătorești din raza circumscripțiilor, de soluționarea 

plângerilor și elaborarea inițiativelor pentru perfecționarea cadrului legal ce 

ține de standardele de etică profesională a executorului judecătoresc, 

determina ca existența lor să fie pur formală. 

13. Camere teritoriale ale executorilor judecătorești să fie 

reorganizate sub aspectul existenței Colegiului director și dreptul de a 

deține conturi bancare. 
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2.1 Temeiurile de tragere la răspundere disciplinară a 

executorilor judecătorești-carențe și lacune 

Executorul judecătoresc, potrivit art. 21, alin. (1), Legea cu privire la 

executorii judecătorești, nr. 113 din 17.06.2010, poartă răspundere disciplinară 

pentru încălcarea obligațiilor sale profesionale, deși, același articol 21, alin (2), 

litera c), Legea cu privire la executorii judecătorești, nr. 113 din 17.06.2010, 

inclusiv, reglementează tragerea la răspundere disciplinară a executorului 

pentru săvârșirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probității ori bunelor 

moravuri. Temeiul prevăzut de articolul 21, alin. (2), litera c), Legea cu privire 

la executorii judecătorești, nr. 113 din 17.06.2010, se pierde din motivul normei 

imperative din alin (1) al art. 21, Legea cu privire la executorii judecătorești, pe 

parcursul a cinci ani de acțiune a legii acest temei nu a fost aplicat, adică, nu s-

a discutat comportamente amorale ale executorilor judecătorești înafara 

profesiei de executor judecătoresc, deși, cu certitudine au existat și există 

comportamente amorale ale executorilor judecătorești înafara exercitării 

profesiei de executor judecătoresc.  

Abordarea duplicitară și interpretativă ce ține de situațiile în care survine 

răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc din conținutul legii cu 

privire la executorii judecătorești ar fi cazul de exclus. Se recomandă suplinirea 

alin (1) al art.21, Legea cu privire la executorii judecătorești, nr. 113 din 

17.06.2010,  cu prevederea ”și pentru comiterea în viața sa cotidiană a faptelor 

ce aduc atingere imaginei profesiei de executor judecătoresc”. 

Respectivul articol urmează a fi supus modificărilor și sub aspectul  

includerii  exprese a tuturor situațiilor care ar trebui să conducă la răspunderea 

disciplinară a executorilor judecătorești, pentru a asigura reglementarea a 

tuturor cazurilor de abateri disciplinare, și pentru a face ca temeiurile de 

răspundere disciplinară să fie foarte clare, fără posibilitatea de a fi interpretate.  

14. De completat art. 21, alin (1), Legea nr. 113 cu reglementare ” și 

pentru comiterea în viața sa cotidiană a faptelor ce aduc atingere 

imaginei profesiei de executor judecătoresc” și de suplinit cu 
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reglementările situațiilor care conduc la răspunderea disciplinară a 

executorilor judecătorești. 

 

Actuala reglementare a răspunderii disciplinare a executorului 

judecătoresc definește temeiurile de răspundere disciplinară printr-o formulare 

vagă, de o vastă generalitate. Respectiv, se cere ca temeiurile de răspundere 

disciplinară a executorilor judecătorești să fie aduse în conformitate cu 

standardele internaționale și bunele practici. În special, standardul CEDO de 

”previzibilitate”, care prevede definirea cu suficientă claritate a conduitei ce ar 

putea rezulta în aplicarea sancțiunii disciplinare, astfel încât să permită 

persoanei vizate să prevadă consecințele acțiunilor sau inacțiunilor sale, ceea ce 

ar face ca executorul judecătoresc să-și direcționeze conduita sa. 

Concretizarea abaterilor disciplinare ale executorilor judecătorești va 

conduce la delimitarea standardelor de etică profesională a executorilor 

judecătorești în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu cât și înafara profesiei 

de executor judecătoresc. 

 După cum s-a motivat anterior, în prezentul studiu, se impune ca 

temeiurile de răspundere disciplinară a executorilor judecătorești să fie suplinite 

cu răspunderea disciplinară pentru însușirea de bunuri, direct de executorul 

judecătoresc sau prin intermediul persoanelor interpuse, ce au făcut parte din 

obiectul executării silite. 

La fel, se cere a fi reglementat temeiul de răspundere disciplinară pentru 

omisiunea de a publica faptul vânzării de bunuri în cadrul procedurii de executare 

silită, inclusiv și în Registrul electronic de publicitate a vânzării de bunuri în 

cadrul procedurii de executare silită. 

 Acordarea termenului de 15 zile debitorului pentru executare benevolă a 

documentului executoriu, alin. (3), art. 60, Codul de executare, generează o 

abordare pur formală din partea executorului judecătoresc în ceea ce privește 

respectarea în măsură egală a drepturilor și libertăților părților în cadrul 

procedurii de executare silită. În astfel de condiții, executorul judecătoresc nu 

are obligația, dar nici interesul, de a concilia debitorul și creditorul. 
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 Considerăm că, este mai fezabil ca să existe o procedură prealabilă celei 

de executare silită. În dorința obținerii unei executări benevole, legiuitorul ar 

trebui să introducă condiția existenței  procedurii prealabile executării silite, și 

anume comunicarea unei somații. În acest mod, creditorul îi va comunica 

debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare 

recomandată, cu conținut declarant și confirmare de primire, o somație, prin 

care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la 

primirea acesteia. Dacă debitorul nu execută titlul executoriu în termen de 15 

zile de la primirea somației, executorul judecătoresc intentează procedura de 

executare silită. Evident că procedură prealabilă de conciliere, realizată de 

executorul judecătoresc  necesită a fi remunerată, iar în cazul în care executorul 

judecătoresc va intenta procedura de executare silită cu omiterea procedurii 

prealabile de conciliere și executare benevolă, se va califica drept abatere și va 

servi temei pentru tragerea acestuia la răspundere disciplinară. 

 Introducerea de către legiuitor a fazei prealabile de excutare silită va 

conduce la apariția premizilor de valorificarea de către executorul judecătoresc 

a calităților sale profesionale de pacificator, respectiv din start eliminându-se 

riscul de a exista plângeri pe numele acestuia, iar în cazul in care debitor ignoră 

această fază, cu minime cheltuieli pentru el de excutare, creditorul, la rândul 

său va beneficia de o procedură de executare silită fulger, minim 5 zile 

calendaristice. 

15. Reglementarea de către legiuitor a faze prealabile de executare 

silită, care să se numească ”executare benevolă a hotărârilor 

judecătorești”, acortându-se acestei faze de executare a termenului de 

15 zile, iar recurgerea la executare silită de către executorul 

judecătoresc fără a avea dovada respectării fazei prealabile executării 

silite să servească drept temei de tragere la răspundere disciplinară.  

 

  Principiile independenței și imparțialității, care guvernează activitatea 

executorului judecătoresc, impune ca: să fie reglementată drept abatere 

disciplinară ”desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau 
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manifestarea convingerilor politice în cadrul exercitării profesie de executor 

judecătoresc”. Conform acestei condiții executorul judecătoresc poartă obligația 

să se abțină de la orice comportament, acțiune sau exprimări de natură să 

prejudicieze în mod efectiv încrederea în imparțialitatea și independența lor. În 

principiu, executorii judecătorești beneficiază de aceleași libertăți ca și ceilalți 

oameni, însă, la exercitarea acestor libertăți, executorii judecătorești trebuie să 

fie atenți și să nu compromită independența și imparțialitatea lor. 

16. Reglementarea temeiului de tragere la răspundere disciplinară 

pentru ”desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau 

manifestarea convingerilor politice în cadrul exercitării profesiei de 

executor judecătoresc”. 

 

 Actualele temeiuri de tragere la răspundere disciplinară a executorilor 

judecătorești trebuie revăzute și în raport cu incompatibilitățile executorului 

judecătoresc, care, la fel,  se cer a fi definite mai exact. 

17. Reglementarea temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară a 

executorului judecătoresc în raport cu incompatibilitățile cu profesia de 

executor judecătoresc. 

 

 Este limpede că, pentru asigurarea calității și eficienței în exercitarea 

profesiei de executor judecătoresc se necesită a fi identificate posibilități de 

finanțare suplimentară a sistemului de executare silită, bugetele actuale ale 

respectivelor entități fiind insuficiente.  

În acest context Guvernul Republicii Moldova ar trebui să mărească 

bugetul MJ, să subvenționeze UNEJ-ul pentru a garanta supravegherea eficientă 

a profesiei de executor judecătoresc și aplicarea standardelor de calitate în 

activitatea executorului judecătoresc și să confere statutul de utilitate publică 

UEJU-lui. 

18. Mărirea bugetului MJ, subvenționarea UNEJ și conferirea statutului 

de utilitate publică pentru UNEJ. 
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 UNEJ urmărind obiectivul de administrare calificată și transparentă a 

profesiei de executor judecătoresc, prin intermediul unui mecanism de 

monitorizare și răspundere disciplinară eficient, ar trebui să fie revăzută 

modalitatea de calcul și colectare a cotizațiilor din partea executorilor 

judecătorești. Este fezabil ca cotizația de membru UNEJ să fie calculată după 

următoarea formulă: 3% din suma onorariilor încasate lunar. 

19. Revizuirea formulei de calcul a cotizației de membru UNEJ, în cotă 

procentuală din suma onorariilor încasate lunar de către fiecare executor 

judecătoresc. 

 

 Suplinirea bugetului pentru buna funcționare a MJ și UNEJ ar fi posibil de 

făcut în cazul încasării cheltuielilor de executare și din contul autorităților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:assteia2009@gmail.com


  

 

Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, H.P. nr.6 din 16 februarie 2012 

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

 
36 

2.2 Proporționalitatea sancțiunilor disciplinare, termenul de 

prescripție pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare și 

stingerea sancțiunilor disciplinare 

Articolul 24, al Legii 113, din 17.06.2010 prevede expres că ” sancțiunile 

disciplinare se aplică în raport cu gravitatea  faptei” respectiva prevedere este 

conformă principiului proporționalității sancțiunilor, care se regăsește inclusiv în 

Recomandarea CM/Rec (2010). 

În baza art.24, alin. (1), Legea nr. 113 din 17.06.2010, sunt enumerate 

cinci tipuri de sancțiuni, aplicabile executorilor judecătorești, și anume: 

avertismentul, mustrarea, amenda, suspendarea activității și retragerea licenței.  

Actuala reglementare a organizării și exercitării profesie de executor 

judecătoresc, nu conține reglementarea referitoare la executorii judecătorești ce 

dețin funcții în cadrul organizațiilor profesionale ale executorilor judecătorești. 

Se recomanda de a fi reglementă sancțiunea pentru președintele UNEJ, 

președinții camerelor teritoriale ale executorilor judecătorești, prin suplinirea  

art. 24, alin. (1), Legii nr. 113, cu o nouă reglementare, și anume că: ”executorii 

judecătorești ce dețin funcții în cadrul organizațiilor profesionale, pot fi supuși 

sancțiunii disciplinară de încetare a mandatului funcției”. 

20. Suplinirea listei sancțiunilor cu sancțiunea pentru demnitarii 

profesiei de executor judecătoresc: ”executorii judecătorești ce dețin 

funcții în cadrul organizațiilor profesionale, pot fi supuși sancțiunii 

disciplinară de încetare a mandatului funcției.” 

 

Primele două sancțiuni pe motiv că fac parte din categoria sancțiunilor 

blânde, este rațional ca în cazul pedepsirii executorului judecătoresc prin 

avertisment sau mustrare să se aplice prevederea din art.24, alin. (6) ” dacă în 

decursul unui an de la data aplicării sancțiunii disciplinare nu comite o nouă 

abatere, se consideră că executorul judecătoresc sancționat nu a fost supus 

sancțiunii disciplinare”, iar în cazul aplicării sancțiunilor sub formă de amendă 

sau suspendare a activității, pe motiv că sunt sancțiuni aspre și intermediare 
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retragerii licenței, legiuitorul ar fi trebuit să înăsprească și condițiile de stingere 

a lor, prin extindere termenului acțiunii sancțiunii  de până la doi ani.  

21. De înăsprit condiția de stingere a sancțiunilor intermediare 

retragerii licenței, prin reglementarea termenului de doi ani de purtare 

exemplară a executorului judecătoresc. 

 

Termenii de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare, prevăzuți 

de art. 24, alin. (5), Legea nr.113, sunt prea restrânși, drept consecință face ca 

executorii care comit abateri disciplinare să nu fie pedepsiți, prin aceasta 

aducându-se prejudiciu imaginei profesiei de executor judecătoresc.  

Se propune ca termenul de tragere la răspundere disciplinară a 

executorului judecătoresc să fie extins, astfel încât să fie posibil ca executorul 

judecătoresc să poată fi tras la răspundere disciplinară în termen de un an de la 

data constatării abaterii disciplinare. 

22. Revizuirea reglementării termenului de prescripție pentru tragerea 

la răspundere disciplinară a executorului judecătoteesc și adoptarea 

reglementarii  ”executorul judecătoresc poate fi tras la răspundere 

disciplinară în termen de un an de la data constatării abaterii 

disciplinare”. 
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2.3 Activitatea Colegiului Disciplinar al executorilor 

judecătorești și titularii solicitării  de tragere la răspundere 

disciplinară a executorilor judecătorești 

 

În lumina faptului că, Legea cu privire la executorii judecătorești, nr.113, 

din 16.06.2010, art. 22, alin. (1), reglementează activitatea Colegiului 

Disciplinar pe lângă Ministerul Justiției și dreptul de sesizare pentru tragerea la 

răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, ce revine Ministerului 

Justiției, Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, părților în 

procedura de executare, precum și la solicitarea unor alte persoane, considerăm 

oportun îmbunătățirea aceste prevederi legale prin prisma Recomandării (2003) 

16 a Consiliului Europei și Recomandărilor Ghidului pentru o mai bună 

implementare a Recomandării Consiliului Europei privind executarea, adoptat de 

CEPEJ.  

Pornind de la faptul că, în urma realizării prezentul studiu și urmând 

prevederile Ghidului pentru o mai bună implementare a Recomandării Consiliului 

Europei privind executarea, adoptat de CEPEJ la a 14-a ședință (Strasburg,9-10 

decembrie 2009), se impunea necesitatea creării unui filtru pentru examinarea 

prealabilă a solicitărilor de tragere la răspundere disciplinară a executorului 
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judecătoresc. Filtrul de examinare prealabilă a solicitărilor de tragere la 

răspundere disciplinară a executorului judecătoresc va face ca CD să examineze 

doar solicitările întemeiate. 

 Se recomandă ca, ulterior examinării prealabile a solicitărilor de tragere 

la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, dreptul de sesizare a CD 

să aparțină doar Ministrului Justiției și Consiliului UNEJ, art. 22, alin (1), al Legii 

nr. 113, ar trebui să fie modificat prin eliminarea sintagmei ”a părților în 

procedură de executare, precum și la solicitarea unor alte persoane. 

23. Introducerea filtrului pentru examinarea prealabilă a solicitărilor de 

tragere la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc și, 

respectiv,  oferirea dreptului de sesizare a CD doar Ministerului Justiției 

și Consiliului UNEJ (îi temeiul acestei recomandări să se revizuească 

conținutul art. 22 al Legii privind executorii judecătorești, nr. 113 din 

17.06.1010). 

 

Se face această propunere în scopul înlăturării posibilității tergiversării 

executării silite ca rezultat al sesizării de către părțile procedurii de executare și 

terților a CD, privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului 

judecătoresc ce execută documentul executoriu. 

Numărul mare al solicitărilor respinse de către CD ca neîntemeiate 

demonstrează că părțile procedurii de executare, în marea majoritate, sunt 

subiective sau uzează de dreptul de sesizare a CD cu rea voință. 

Colegiul disciplinar de pe lângă Ministerul Justiției, începând cu a doua 

jumătate a anului 2011 și până în anul 2013 a înregistrat 177 solicitări privind 

tragerea la răspundere disciplinară a executorilor judecătorești, fiind aplicate 

21 de sancțiuni disciplinare, iar în 132 de cauze solicitările privind tragerea la 

răspundere disciplinară au fost respinse ca neîntemeiate. 

În anul 2014 de către CD au fost înregistrate 175 de solicitări privind 

tragerea la răspundere disciplinară a executorilor judecătorești, fiind 

examinate 116 de proceduri disciplinare, dispuse 10 sancțiuni disciplinare și 

106 de cereri respinse ca neîntemeiate. 
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Dat fiind faptul că, se propune a fi constituit filtrul de examinare a 

plângerilor împotriva executorilor judecătorești și pentru a facilita convocarea 

CD, venim cu propunerea ca, numărul membrilor CD să fie micșorat. 

 

Se propune ca CD să fie format din 7 persoane: doi executori 

judecătorești desemnați de UNEJ, doi desemnați de MJ, un judecător desemnat 

de CSM, un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului, un 

reprezentant al societății civile. 

24. Modificarea formulei de constituire a Colegiului Disciplinar prin 

micșorarea numărului de membri de la 9 la 7 membri, rezervându-se 

dreptul de desemnare în componența CD: 

1.  Adunării generale UNEJ, doi membri și doi membri supleanți; 

2.  Ministerului Justiției, doi membri; 

3. Consiliului Superior al Magistraturii, un membru din rândul corpului 

judecătoresc; 

4. Ministerului Justiției se deleagă cu dreptul de selectare și 

desemnare a câte un reprezentant din partea mediului academic și 

societății civile în componența CD. 
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În urma analize deciziilor CD, se constată că pe lângă deciziile care pot fi 

calificate ca calitative, emise în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

activitate al CD, în pofida reglementărilor existente sunt:  

1. decizii nemotivate,  

2. decizii cu conținut contradictorii,  

3. decizii care constată abaterea disciplinară dar dispun încetarea pe 

motivul examinării tardive,  

4. decizii care în partea costătoare arată lipsa de temeiuri pentru a trage 

la răspundere disciplinară iar în partea dispozitivă dispune încetarea 

procedurii,  

5. decizii tendențioase.  

Recomandabil este ca, să fie modificat Regulamentul de activitate al CD 

sub aspectul îmbunătățirii prestanței fiecărui membru al CD, fiind indicate 

exhaustiv drepturile și obligațiile membrilor CD și consecințele care pot surveni 

în cazul ignorării prevederilor regulamentului de activitate. 

Este cazul ca să fie elaborate și aprobate de către Ministrul Justiției 

formulare tip ale deciziilor CD, atașate la Regulamentul de activitate al CD. 

Regulamentul de activitate al CD trebui să reglementeze reprezentarea 

CD în instanțele de judecată, prin prisma principiului independențe CD. 

Regulamentul CD ar trebui să dispună reprezentarea exclusivă de către 

secretarul CD ori de către membrul raportor al CD pe cauza contestată.  

25. Îmbunătățirea Regulamentului de activitate al CD prin detalierea 

drepturilor-obligațiilor membrilor CD și consecințele ce pot surveni în 

cazul sfidării drepturilor-obligațiilor membrilor CD, atât de către însăși 

membri CD cât și din partea subiecților procesului de tragere la 

răspundere disciplinară a executorului judecătoresc. Regulamentul de 

activitate al CD, în scopul asigurării calității deciziilor emise de către 

CD, să conțină anexe de formulare tip a deciziilor CD. 
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2.4. Procedura disciplinară: 

 Standardele internaționale prevăd că procedurile disciplinare inițiate 

împotriva executorilor judecătorești trebuie să se conformeze anumitor criterii 

calitative.  

Executorul judecătoresc trebuie să dispună de dreptul la o audiere 

echitabilă. Examinarea la etapa inițială a cauzei de abatere disciplinară ar trebuie 

să se facă confidențial de către inspectorii din cadrul direcției de executori 

judecătorești a MJ. 

Totodată, se cere a fi foarte clar reglementat faptul că procedurile 

disciplinare în urma cărora ar putea surveni suspendarea funcției de executor 

judecătoresc sau retragerea licenței executorului judecătoresc trebuie să se 

desfășoare în conformitate cu standardele de conduită a executorului 

judecătoresc, care pot fi detaliat reglementate de către UNEJ într-un Cod de 

conduită etică a executorului judecătoresc. 

26. Examinarea prealabilă a cazurilor de abatere disciplinară a 

executorului judecătoresc să se facă în mod discret de către inspectorii 

direcției executori judecătorești a Ministerului justiției. Adoptarea 

Codului de conduită etică a executorului judecătoresc cu reglementarea 

exactă a sancțiunilor ce pot surveni drept rezultat a nerespectării 

reglementărilor de comportament în anumite situații. 

 

  

2.4.1. Intentarea procedurii disciplinare 

Intentarea procedurii disciplinare în condițiile prevăzute de art. 23 al Legii 

cu privire la executorii judecătorești, trebuie să fie precedată de etapa prealabilă, 

de investigare a faptelor reclamate de către persoanelor interesate în vederea 

tragerii la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, constituindu-se 

filtrul solicitărilor de tragere la răspundere disciplinară a executorilor 

judecătorești.  

Este recomandabil ca fază de cercetare prealabilă intentării procedurii 

disciplinare, să fi efectuată de către inspectorii direcției de specialitate din cadrul 
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MJ, ce vor fi instituiți după revizuirea organigramei MJ, astfel va funcționa filtrul 

plângerilor, fapt ce va determina ca CD să examineze doar plângeri întemeiate. 

 Totodată se impune a fi subliniat faptul ca, persoanele semnatare a 

plângerilor împotriva acțiunilor sau inacțiunilor executorului judecătoresc nu 

dețină și dreptul de sesizare din oficiu a CD.  

 Executorul judecătoresc care este subiectul procedurii disciplinare ar trebui 

să fie tratați din partea inspectorilor și membrilor CD prin prisma principiului 

prezumției nevinovăției executorului. 

  

27. Elaborarea și adoptarea reglementărilor ce țin de activitatea 

inspectorilor direcției executori judecătoresc și intentarea procedurii 

disciplinare împotriva executorului judecătoresc în temeiul concluziilor 

respectivilor inspectori, care urmează să se conducă în cazul cercetării 

circumstanțelor de abatere disciplinară a executorului judecătoresc de 

prezumția nevinovăției a executorului judecătoresc. 

 

 

 

2.4.2. Examinarea cauzei privind răspunderea disciplinară 

Examinarea cauzei privind răspunderea disciplinară trebuie să se 

înfăptuiască pe principiul egalității părților procedurii disciplinare, imparțialității 

și egalității, principii care trebui să fie consfințite în Legea privind executorii 

judecătorești, nr. 133 din 17.06.2010. 

Executorii judecătorești urmează să fie garantați prin lege privind  

inamovibilitatea funcției sale. 

28. Adoptarea reglementărilor privind inamovibilitatea funcției de 

executor judecătoresc. 
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3. Rezumatul recomandărilor privind modernizarea cadrului 

normativ ce țin de mecanismele răspunderii disciplinare în 

cadrul profesiei de executor judecătoresc  

 

Analizând comparativ experiența altor state care au liberalizat profesia de 

executor judecătoresc și actele internaționale ce țin de executarea silită și 

studiile relevante realizate prin prisma legislației în vigoare și a Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, constatăm că cadrul 

normativ al Republicii Moldova ce ține de exercitarea profesiei de executor 

judecătoresc, în principiu, este unul viabil pentru reglementarea profesie liberale 

de executor judecătoresc. 

Totodată, în scopul modernizării profesiei de executor judecătoresc, sporirii 

calității serviciilor de executare a documentelor executorii și eficientizării 

mecanismelor de răspundere disciplinară a executorilor judecătorești, propunem 

următoarele soluții : 

1. Elaborarea și adoptarea standardelor de calitate pentru exercitarea 

profesiei de executor judecătoresc; 

2. Publicarea deciziilor CD și dezbaterea publică a faptului sancționării 

executorului judecătoresc; 

3. Elaborarea de formulare tip ale notificărilor de care ar trebui să se 

conducă executorii, care, inclusiv, să conțină recomandarea concilierii 

părților procedurii de executare silită a hotărârilor instanțelor judecătorești; 

4. De suplinit lista incompatibilităților cu funcția de executor 

judecătoresc, cu următoarele incompatibilități: 

- calitatea de deputat, primar ori consilier local de nivel II (consilier în 

Consiliile raionale); 

- Desfășurarea unor activități comerciale, direct sau prin persoane 

interpuse; 

- Calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat comanditat 

în societățile în comandită simplă sau pe acțiuni, administrator al unei 
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societăți cu răspundere limitată, președinte al unei societăți pe acțiuni, 

președinte al unui consiliu de administrație, membru al consiliului de 

conducere.; 

5. Modificarea art.8, lit. e), al Legii privind executorii judecătorești, 

nr.113 din 17.06.2010, după cum urmează: ”executorii judecătorești și 

personalul birourilor de executori judecătorești au obligația să păstreze 

secretul profesional cu privire la actele și faptele despre care au luat 

cunoștință în cadrul activității lor, chiar și după încetarea funcției”; 

6. Reglementarea de către legiuitor a noțiunii de ”secret profesional”; 

7. Reglementarea de către legiuitor a obligației executorului 

judecătoresc din Republica Moldova ”de a nu dobândi bunuri care au făcut 

obiectul executării silite”; 

8. Reglementarea de către legiuitor a obligației executorului 

judecătoresc din Republica Moldova  ”de a nu-și face reclamă”; 

9. Asigurarea transparenței în cadrul procedurii de vânzare a bunurilor 

ce fac obiectul executării silite prin constituirea Registrului electronic pentru 

vânzarea bunurilor în cadrul procedurii de executare, care va oferi 

posibilitatea de anunțare a vânzării de bunuri și organizarea de licitații 

pentru vânzare; 

10. Suplinirea listei obligațiilor executorului judecătoresc cu obligațiile: 

- de a acționa pentru realizarea scopului UNEJ; 

- de a respecta normele eticii și principiile deontologiei profesionale; 

- de a avea un comportament demn, atât în afara profesie, cât și în 

exercitarea acesteia; 

- de a publica vânzarea de bunuri, obiectul executării silite, în Registrul 

electronic.; 

11. Reglementarea controlului activității executorului judecătoresc o dată în 

an, de modificat art. 33 alin. 2 al Legii nr. 113 din 17.06.2010, de înlocuit 

prevederea ”o dată la 2 ani”, cu ”o dată la un an”; 

12. Pentru monitorizarea mai exigentă a activității executorului judecătoresc, 

de suplinit organigrama MJ cu o subdiviziune nouă,  direcția executori 
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judecătorești, și sporirea numărului de funcționari, care să se ocupe de 

supravegherea activității executorilor judecătorești. Direcția executori 

judecătorești ar trebui să dețină funcții de inspectori, ce se vor preocupa  

de supravegherea activității executorului judecătoresc, inclusiv, activitatea 

financiară și de cancelarie a executorului judecătoresc. 

13. Pentru monitorizarea mai exigentă a activității executorului 

judecătoresc, de suplinit organigrama MJ cu o subdiviziune nouă,  direcția 

executori judecătorești, și sporirea numărului de funcționari, care să se 

ocupe de supravegherea activității executorilor judecătorești. Direcția 

executori judecătorești ar trebui să dețină funcții de inspectori, ce se vor 

preocupa  de supravegherea activității executorului judecătoresc, inclusiv, 

activitatea financiară și de cancelarie a executorului judecătoresc. 

14. De completat art. 21, alin (1), Legea nr. 113 cu reglementare ” și 

pentru comiterea în viața sa cotidiană a faptelor ce aduc atingere imaginei 

profesiei de executor judecătoresc” și de suplinit cu reglementările 

situațiilor care conduc la răspunderea disciplinară a executorilor 

judecătorești; 

15. Reglementarea de către legiuitor a faze prealabile de executare 

silită, care să se numească ”executare benevolă a hotărârilor 

judecătorești”, acortându-se acestei faze de executare a termenului de 15 

zile, iar recurgerea la executare silită de către executorul judecătoresc fără 

a avea dovada respectării fazei prealabile executării silite să servească 

drept temei de tragere la răspundere disciplinară; 

16. Reglementarea temeiului de tragere la răspundere disciplinară 

pentru ”desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau 

manifestarea convingerilor politice în cadrul exercitării profesiei de 

executor judecătoresc”; 

17. Reglementarea temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară a 

executorului judecătoresc în raport cu incompatibilitățile cu profesia de 

executor judecătoresc; 
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18. Mărirea bugetului MJ, subvenționarea UNEJ și conferirea statutului 

de utilitate publică pentru UNEJ; 

19. Revizuirea formulei de calcul a cotizației de membru UNEJ, în cotă 

procentuală din suma onorariilor încasate lunar de către fiecare executor 

judecătoresc; 

20. Suplinirea listei sancțiunilor cu sancțiunea pentru demnitarii 

profesiei de executor judecătoresc: ”executorii judecătorești ce dețin 

funcții în cadrul organizațiilor profesionale, pot fi supuși sancțiunii 

disciplinară de încetare a mandatului funcției.”; 

21. De înăsprit condiția de stingere a sancțiunilor intermediare 

retragerii licenței, prin reglementarea termenului de doi ani de purtare 

exemplară a executorului judecătoresc; 

22. Revizuirea reglementării termenului de prescripție pentru tragerea 

la răspundere disciplinară a executorului judecătoteesc și adoptarea 

reglementarii  ”executorul judecătoresc poate fi tras la răspundere 

disciplinară în termen de un an de la data constatării abaterii disciplinare”; 

23. Introducerea filtrului pentru examinarea prealabilă a solicitărilor de 

tragere la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc și, respectiv,  

oferirea dreptului de sesizare a CD doar Ministerului Justiției și Consiliului 

UNEJ (îi temeiul acestei recomandări să se revizuiască conținutul art. 22 al 

Legii privind executorii judecătorești, nr. 113 din 17.06.1010); 

24. Modificarea formulii de constituire a Colegiului Disciplinar prin 

micșorarea numărului de membri de la 9 la 7 membri, rezervîndu-se 

dreptul de desemnare în componența CD: 

-  Adunării generale UNEJ, doi membri și doi membri suplianți; 

- Ministerului Justiției, doi membri; 

- Consiliului Superior al Magistraturii, un membru din rândul corpului 

judecătoresc; 
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Ministerului Justiției se deleagă cu dreptul de selectare și desemnare a cîte 

un reprezentant din partea mediului academic și societății civile în 

componența CD; 

25. Îmbunătățirea Regulamentului de activitate al CD prin detalierea 

drepturilor-obligațiilor membrilor CD și consecințele ce pot surveni în cazul 

sfidării drepturilor-obligațiilor membrilor CD, atât de către însăși membri 

CD cât și din partea subiecților procesului de tragere la răspundere 

disciplinară a executorului judecătoresc. Regulamentul de activitate al CD, 

în scopul asigurării calității deciziilor emise de către CD, să conțină anexe 

de formulare tip a deciziilor CD; 

26. Examinarea prealabilă a cazurilor de abatere disciplinară a 

executorului judecătoresc să se facă în mod discret de către inspectorii 

direcției executori judecătorești a Ministerului justiției. Adoptarea Codului 

de conduită etică a executorului judecătoresc cu reglementarea exactă a 

sancțiunilor ce pot surveni drept rezultat a nerespectării reglementărilor 

de comportament în anumite situații; 

27. Elaborarea și adoptarea reglementărilor ce țin de activitatea 

inspectorilor direcției executori judecătoresc și intentarea procedurii 

disciplinare împotriva executorului judecătoresc în temeiul concluziilor 

respectivilor inspectori, care urmează să se conducă în cazul cercetării 

circumstanțelor de abatere disciplinară a executorului judecătoresc de 

prezumția nevinovăției a executorului judecătoresc; 

28. Adoptarea reglementărilor privind inamovibilitatea funcției de 

executor judecătoresc. 
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