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§ 1 Introducere 

 
 

  Realitatea ultimilor douăzeci de ani din spaţiul statului moldav indică impunătoare 

tendinţă de formare a statului şi sistemului de drept, ceea ce implică necesitatea asigurării 

perfecţionării mijloacelor şi metodelor de reglementare a raporturilor examinate. 

 În acest context, tendinţa de astăzi a legiuitorului moldav este de cooperare juridică şi 

judiciară internaţională, precum şi de ajustare a reglementărilor interne la normele europene, care 

împreună reprezintă un instrument pentru participarea la realizarea unui spaţiu juridic european 

armonios, simplificat şi coerent, în care se exclude posibilitatea de apariţie a conflictelor de legi, 

se reduce durata desfăşurării diferitelor proceduri, se creează facilităţi pentru cetăţenii Republicii 

Moldova şi străini, inclusiv pentru investiţiile străine.  

Importanţa subiectului supus studiului se conturează reieşind din situaţia actuală, în 

contextul căreia prevederile procesual-civile autohtone referitoare la tematica studiului, ce nu au 

o funcţionare adecvată şi eficientă; aceasta fiind frînată de terminologia neuniformizată utilizată 

în actele normative în vigoare, de deficienţa procedurilor descrise de respectivele acte, de 

imperfecţiunea mecanismelor juridice de realizarea practică a principiului recunoaşterii şi 

executării drepturilor cîştigate într-un stat străin. În acelaşi timp, nu există o abordare doctrinară 

complexă, capabilă să elucideze complet şi sub toate aspectele divergenţele şi incoerenţele 

existente în legislaţia naţională la moment.  

Lipsa unor reguli procedurale clare, simple şi comune pentru recunoaşterea şi executarea 

hotărârilor judecătoreşti străine oferă nuanţe sumbre relaţiilor actuale de drept internaţional 

privat. Constatările rezultate în urma cercetării, permit deducerea anumitor idei progresiste 

privind interpretarea şi aplicarea justă a normelor de drept. 

 

Astfel, în lucrarea de faţă s-a plasat ca scop general cercetarea atît în plan teoretic, cît şi 

practic a instituţiei recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine din perspectiva 

relaţiilor sociale ce se dezvoltă, se diversifică, precum şi din aspectul normelor juridice ce 

cîrmuiesc naşterea, modificarea şi stingerea acestor raporturi juridice; examinarea respectivă 

fiind utilă pentru individualizarea unei viziuni multiaspectuale şi complete asupra esenţei 

obiectului cercetării, problematicii acestuia, precum şi în vederea propunerii unor soluţii proprii 

ce ar îmbunătăţi sistemul de drept la acest capitol.  
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§ 2 Hotărîrea judecătorească străină – noţiune, caracteristici, clasificări, 

importanţă  

Internaţionalizarea progresistă a relaţiilor juridice private, globalizarea sistemelor de 

drept, migraţia continuă şi intensivă a populaţiei –într-un lexem, realitatea de astăzi pune în faţa 

teoreticienilor şi practicienilor sarcini care solicită un alt mod de abordare decît cel tradiţional, 

probleme care cer aplicarea unor noi modele metodologice de investigare. Un exemplu elocvent, 

în acest sens, îl constituie situaţia multiplelor solicitări a subiecţilor de drept de a recunoaşte şi 

executa silit hotărîrea judecătorească înafara spaţiului suveran al statului, instanţa căruia a emis 

hotărîrea. În acest mod, apare necesitatea reglementării unei asemenea instituţii precum este 

recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine, fapt pentru care legislaţia 

internaţională şi cea naţională a Republicii Moldova şi-a propus să determine procedura de 

oferire a autorităţii de lucru judecat, precum şi procedura obţinerii executării unei hotărîri 

judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit opiniei doctrinarilor autohtoni de 

vază, examinarea procedurii recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti implică, 

bineînţeles, o prealabilă calificare a noţiunii de „hotărîre judecătorească străină”.1  

Astfel, noţiunea de „hotărîre judecătoreasca străină‖ este definită în art. 467 alin. 2 al 

Codului de procedură civilă 20032 (CPC) ca „o hotărîre pronunţată în pricină civilă de o judecată 

de drept comun sau de o judecată specializată pe teritoriul unui alt stat‖. Prin „hotărîre‖ se 

înţelege un act de dispoziţie judecătoresc, cu caracter contencios, prin care litigiul (diferendul) a 

fost soluţionat în fond (definitiv). În conformitate cu art. 467 alin. 1 CPC, la „hotărîri străine‖ se 

atribuie şi „tranzacţiile‖ judiciare străine. „Tranzacţiile‖ judiciare străine pot fi confirmate şi prin 

încheieri judecătoreşti străine. O asemenea încheiere judecătorească străină poate fi recunoscută 

şi executată în Republica Moldova doar dacă şi în măsura în care ea vizează „tranzacţia‖ 

judiciară străină. 

  În acelaşi timp, conform art.165 al Legii României nr.105/1992 privind raporturile de 

drept internaţional privat3 (în continuare Legea DIP a României), termenul de ”hotărîre străină”, 

se referă la actele de jurisdicţie ale instanţelor judecătoreşti, notariatelor sau oricăror autorităţi 

competente dintr-un alt stat. În legătură cu recentele modificările în legislaţia procesual-civilă a 

României propunem spre analiză şi definiţia oferită de Noul Cod de Procedură Civilă al 

României (în continuare – 1 POALELUNGI M., ș.a. Manual al Judecătorului la examinarea 

pricinilor civile, Chișinău: ed. Cartier, 2006, p.334. 2Codul de procedură civilă al Republicii 

                                                           
1 POALELUNGI M., ș.a. Manual al Judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chișinău: ed. Cartier, 2006, p.334. 
2 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. nr.225 din 30.05.2003. în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
12.06.2003, nr. 111-115 
3 Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. nr.105 din 22 septembrie 1992. în 
Monitorul Oficial al României din oct. 1992, nr.245/1. 
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Moldova. nr.225 din 30.05.2003. în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 12.06.2003, nr. 

111-115. 3 Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. nr.105 din 

22 septembrie 1992. în Monitorul Oficial al României din oct. 1992, nr.245/1. 12 C.P.C. al 

României),4 conform căreia termenul de hotărîri străine se refera la actele de jurisdicţie 

contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cele notariale sau ale oricăror 

autorităti competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene.  

Astfel, coroborînd reglementările supra expuse, remarcăm faptul că spre deosebire de 

Legea DIP şi C.P.C. din România, C.P.C. al R.M. reglementează expres doar situaţia privind 

recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în pricinile civile, fapt pentru care 

procesualiştii civili autohtoni susţin că ”conceptul de hotărîre judecătorească străină” trebuie 

privit în sens larg şi nu strict literalmente.”5 Considerăm, însă, că în contextul reglementărilor 

procesual-civile de astăzi, ”conceptul de hotărîre judecătorească străină” trebuie mărginit la 

actele emise de o judecată de drept comun sau de o judecată specializată străină, dar, în acelaşi 

timp, extins în partea naturii materiale a litigiului, care include litigiile din domeniul civil, 

familial, comercial, de muncă.  

În acelaşi context se expun şi marii magistraţi autohtoni, care făcînd analiza logică a 

art.467 C.P.C. al R.M., conchid că noţiunea de „hotărîre judecătorească străină” se întrebuinţează 

în sens larg. Adică, urmează a fi recunoscută şi executată pe teritoriul Republicii Moldova, orice 

act de dispoziţie judecătoresc, prevăzut de legislaţia naţională a statului, pe teritoriul căreia a fost 

pronunţată hotărîrea, prin care litigiul a fost soluţionat în fond, dacă nu există careva interdicţii, 

stabilite prin legea naţională sau internaţională.6  

Este binevenită menţionarea expresă în conţinutul art.51 din Convenţia cu privire la 

asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală încheiată la Minsk la 

22.01.1993 între Comunitatea Statelor Independente7 (în continuare, Convenţia C.S.I. din 1993), 

care hotărîri judecătoreşti emise pe teritoriul altor Părţi Contractante sunt recunoscute şi 

executate pe teritoriul Republicii Moldova:  

a) hotărîrile instanţelor judecătoreşti în pricinile civile şi familiale, inclusiv tranzacţiile de 

împăcare în asemenea pricini aprobate de judecată şi actele notariale referitoare la obligaţiile 

băneşti;  

                                                           
4 4Codul de procedură civilă al României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 15.07.2010, republicat în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 03.08.2012, intrat în vigoare la 15 februarie 2013 
5 COJUHARI Al. ș. a. Drept Procesual Civil, Partea specială, Curs universitar, Chișinău: Tipografia Centrală, 2009, 
p.350. 
6 POALELUNGI M., ș.a. Manual al Judecătorului ...,2006, p.334. 
7 Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală încheiată între 
statele membre ale Comunității Statelor Independente la 22 ianuarie 1993 la Minsk, ratificată prin Hot. Parl. .RM 
nr.402-XIII din 16.03.1995, în vigoare pentru Republica Moldova de la 26 martie 1996. 
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b) hotărîrile instanţelor de judecată în cauzele penale de reparare a pagubei. În opinia Plenului 

C.S.J. a Republicii Moldova, prin hotărîri străine se înţeleg hotărîrile instanţelor judecătoreşti 

străine în cauzele civile şi familiale, precum şi hotărîrile în cauzele penale cu privire la repararea 

prejudiciului, de asemenea şi deciziile adoptate de instanţele judiciare din statele străine prin care 

s-au confirmat tranzacţiile de împăcare, deciziile instanţelor ierarhic superioare prin care a fost 

rejudecată pricina în fond, altă dispoziţie prevăzută de legislaţia statului străin prin care pricina a 

fost soluţionată în fond, dacă tratatul, convenţia internaţională nu prevede altfel.8  

Respectiv, cele din urmă definiţii au un caracter mai mult practic decît doctrinar, dar 

acest fapt nu trebuie să ne determine subminarea ultimilor, întrucît acestea oferă termenului de 

hotărîre judecătorească străină un caracter inteligibil şi pregnant.  

Prin urmare, referitor la definirea hotărîrii judecătoreşti străine, considerăm că în scopul 

prevenirii oricăror interpretări eronate şi limitative, este binevenit de a modifica conţinutul art. 

467 din C.P.C. al R.M. cu includerea obligatorie a trei elemente de bază. Astfel, hotărîre 

judecătorească străină reprezintă:  

1. actul emis de o instanţă judecătorească sau de o autoritate competentă cu atribuţii 

jurisdicţionale, indiferent de denumirea acestuia (decret, ordin, decizie, sentinţă, ordonanţă, 

încheiere etc.);  

2. actul pronunţat pe teritoriul şi de un organ abilitat al unui alt stat decît Republica Moldova;  

3. actul de materie civilă, familială, comercială, de muncă.  

Definiţia propusă de noi ia aspectul următor: ”actul de materie civilă, familială, 

comercială, de muncă, emis de o instanţă judecătorească sau de o autoritate competentă cu 

atribuţii jurisdicţionale, indiferent de denumirea acestuia (decret, ordin, decizie, sentinţă, 

ordonanţă, încheiere etc.), care este pronunţat pe teritoriul şi de un organ abilitat al unui alt stat 

decît Republica Moldova.”  

Caracteristicile invocate supra ne-au sugerat posibilitatea clasificării hotărîrilor 

judecătoreşti străine în funcţie de două criterii: originea şi obiectul. Astfel, după origine, 

hotărîrile judecătoreşti străine se clasifică în hotărîri ce emană de la instanţe judecătoreşti şi 

hotărîri ce emană de la organe cu atribuţii jurisdicţionale, iar în funcţie de obiect, hotărîrile 

judecătoreşti străine pot fi de materie civilă, familială, comercială, de muncă.  

Efectuînd o analiză a actualităţii juridice, deducem că eficienţa schimburilor de bunuri 

materiale şi spirituale între ţări sau persoane din state diferite, n-ar putea fi asigurată fără 

8Hotărîrea despre practica aplicării de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale 

                                                           
8 Hotărîrea despre practica aplicării de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației privind 
recunoașterea și executarea hotărîrilor instanțelor judecătorești străine pe teritoriul Republicii Moldova nr.7 din 
23.02.1998 (modificată prin hotărîrile Plenului CSJ nr.38 din 20.12.1999, nr.10 din 22.12.2008 și nr.7 din 
29.06.2009), Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr.6 din 2010, p.4. 
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legislației privind recunoașterea și executarea hotărîrilor instanțelor judecătorești străine pe 

teritoriul Republicii Moldova nr.7 din 23.02.1998 (modificată prin hotărîrile Plenului CSJ nr.38 

din 20.12.1999, nr.10 din 22.12.2008 și nr.7 din 29.06.2009), Buletinul Curții Supreme de 

Justiție a Republicii Moldova nr.6 din 2010, p.4. 14 existenţa virtualităţii sancţiunii juridice, a 

cărei expresie este dată de hotărîrile pronunţate într-un alt stat decît acela în care ele sunt puse 

ulterior în valoare.9 De regulă, statele au o organizare juridică proprie, diferită de cea a statului 

unde se solicită recunoaşterea hotărîrii, fapt pentru care respectiva procedură ia dimensiuni 

pregnante în practică.  

În acelaşi timp, creşterea considerabilă a relaţiilor de cooperare pe toate planurile între 

statele europene, precum şi între acestea şi alte state din lume învederează că problemele relative 

la regimul juridic al hotărîrilor străine prezintă un interes de prim ordin.10  

Emiterea hotărîrii este cel mai important moment în activitatea instanţei de judecată. 

Hotărîrea judecătorească desemnează rezultatul activităţii judiciare care, fără îndoială, reprezintă 

cel mai important act de justiţie. Importanţa hotărîi judecătoreşti se relevă atît din punct de 

vedere al părţilor, cît şi al societăţii în general. Pentru părţi este destinată să pună capăt litigiului 

dintre ele şi să le protejeze drepturile subiective. Pentru societate, hotărîrea judecătorească, în 

general, reprezintă un mijloc eficient de restabilire a ordinii de drept democratice şi de 

eficientizare a normelor de drept substanţial.11 

 

 

§ 3. Izvoarele procedurii de recunoaștere 

 

Procedura de recunoaştere şi executare a hotărîrilor judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii 

Moldova este reglementată atît de legislaţia Republicii Moldova, cît şi de tratatele şi convenţiile 

internaţionale la care Republica Moldova este parte:  

 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, în vigoare de la 27 august 

1994, în special art.8 care conţine norma cu privire la recunoaşterea priorităţii principiilor 

dreptului internaţional;  

 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30 mai 2003, în vigoare de la 12 

iunie 2003 (cu modificările ulterioare);  

                                                           
9 ZILBERSTEIN S. Proces civil internațional, București: ed. Lumina Lex, 1994, p.106. 
10 Ibidem, p.119 
11 COJOCARU V. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine în materie civilă în Republica 
Moldova, Monografie, Chişinău: CEP USM, 2007, p.13-14. 
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 Codul de executare al Republici Moldova din 24 decembrie 2004, în vigoare de la 01 

iulie 2005(cu modificările şi completările ulterioare);  

 Actele internaţionale la care Republica Moldova este parte:  

 Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la 

New York la 10 iunie 1958, ratificată prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova 

nr.87 din 10 iulie 1998, în vigoare pentru Republica Moldova de la 17 decembrie 1998; 2  

 Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional din 21 aprilie 1961, ratificată 

prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1331 din 26 septembrie 1997, în 

vigoare pentru Republica Moldova de la 05 martie 1998;  

 Aranjamentul relativ la aplicarea Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional 

din 17 decembrie 1962 de la Paris, semnat de Republica Moldova la 04 februarie 1998, 

ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1331 din 26 septembrie 

1997, în vigoare pentru Republica Moldova din 05 martie 1998;  

 Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială 

şi penală, încheiată între statele membre ale Comunităţii Statelor Independente la 22 

ianuarie 1993 la Minsk, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova 

nr.402 din 16 martie 1995, în vigoare pentru Republica Moldova de la 26 martie 1996; 

 Protocol la Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie 

civilă, familială şi penală din 22 ianuarie 1993 de la Minsk, încheiat la 28 martie 1997 la 

Moskova, ratificat prin Legea nr.164 din 04 aprilie 2003, în vigoare pentru Republica 

Moldova din 24 iunie 2003;  

 Tratatul între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi 

penală, încheiat la 06 iulie 1996 la Chişinău, ratificat prin Legea nr.1028 de la 03 

decembrie 1996, în vigoare de la 22 martie 1998;  

 Tratatul între Republica Moldova şi Ukraina privitor la asistenţa juridică şi relaţiile 

juridice în materie civilă şi penală, încheiat la 13 decembrie 1993 la Kiev, ratificat prin 

Legea nr.261 din 04 noiembrie 1994, în vigoare din 24 aprilie 1995;  

 Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă privind asistenţa juridică şi 

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală de la 25 februarie 1993 de la 

Moskova, ratificat prin Legea nr.260 din 04 noiembrie 1994, în vigoare din 26 ianuarie 

1995;  

 Acordul între Republica Moldova şi Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie 

civilă, comercială şi penală, semnat la 22 mai 1996 la Ankara, ratificat prin Legea 

nr.1017 din 03 decembrie 1996, în vigoare din 23 februarie 2001;  
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 Tratatul între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa juridică şi 

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiat la 14 aprilie 1993 la 

Riga, ratificat prin Legea nr.1487 din 10 iunie 1993, în vigoare din 19 iunie 1996; 

 Tratatul între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică în 

materie civilă, familială şi penală, încheiat la 09 noiembrie 1993 la Chişinău, ratificat 

prin Legea nr.1487 din 10 iunie 1993, în vigoare din 18 februarie 1995;  

 Tratatul între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică 

în materie civilă, familială şi penală, semnat la 26 octombrie 2004 la Baku, ratificat prin 

Legea nr.33 din 14 aprilie 2005, în vigoare din 12 februarie 2005; 3  

 Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărîrilor în materia custodiei 

copiilor şi restabilirea custodiei copiilor, semnată la 20 mai 1980 la Luxemburg, ratificată 

prin Legea nr.315 din 18 iulie 2003;  

 Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele, 

încheiată la Geneva la 19 mai 1956, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republici 

Moldova nr.1318 din 02 martie 1993, în vigoare pentru Republica Moldova din 26 mai 

1993;  

 Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional al pasagerilor şi bagajului pe 

şosele, încheiată la Geneva la 01 martie 1973, la care Republica Moldova a aderat prin 

Legea nr.308 din 26 octombrie 2006, în vigoare pentru Republica Moldova din 19 

decembrie 2012; 

 

  
§4. Mecanismul existent de executare a hotărârilor judecătorești străine 

și recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova 

 
Ține de menționat că, executarea silită reprezintă un ansamblu de măsuri, prevăzute de 

legislația națională, prin care creditorul realizează (prin intermediul executorului judecătoresc, cu 

concursul organelor de stat abilitate) drepturile sale, recunoscute printr-un document executoriu, 

dacă debitorul nu-și îndeplinește benevol obligațiile. Executarea silită începe prin sesizarea 

executorului judecătoresc în condițiile legii și se efectuează prin orice formă prevăzută de Codul 

de executare, simultan sau succesiv, pînă la realizarea dreptului recunoscut prin documentul 

executoriu, pină la achitarea dobînzilor, a penalităților sau a altor sume, acordate potrivit legii, 

precum și a cheltuielilor de executare. Executarea silită se efectuează în baza unui titlu 

executoriu sau a unui alt document care, potrivit codului de executare, este document executoriu. 



10 
 

Hotărîrile judecătorești și hotărîrile arbitrale străine se primesc spre executare și se 

execută numai în cazul în care executarea lor a fost recunoscută și încuviințată conform 

procedurii stabilite în capitolul XLII din Codul de procedură civilă.  

În cazul executării hotărîrilor judecătorești și a hotărîrilor arbitrale străine, instanța de 

judecată competentă în a examina demersurile executorului judecătoresc privind explicarea  

hotărîrii, schimbarea modului și ordinii de executare, amînarea sau eșalonarea executării ei va fi 

instanța de judecată care a încuviințat executarea hotărîrii. 

Astfel, este cert că momentul cînd încheierea de încuviinţare a executări silite devine 

irevocabilă, în temeiul acesteia, precum şi în temeiul hotărîrii judecătoreşti străine, se eliberează 

un titlu executoriu, care se expediază executorului judecătoresc desemnat de creditor. În cazul în 

care executorul judecătoresc nu a fost desemnat, se aplică prevederile art.15 şi art.30 din Codul 

de executare al Republicii Moldova. Astfel, instanţa de judecată va prezenta titlul de executare, 

din oficiu, în pricinile ce ţin de confiscarea bunurilor; de urmărirea sumelor ce urmează a fi 

făcute venit la stat; de urmărirea sumelor încasate din contul statului, din contul întreprinderilor 

de stat şi al celor municipale, al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat; de urmărirea 

pensiei de întreţinere; de încasare a sumelor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin 

vătămarea integrităţii corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii sau prin deces, dacă repararea s-a 

efectuat sub formă de prestaţii băneşti periodice; de restabilirea la locul de muncă şi de încasare 

a salariului mediu pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la muncă; de încasare a 

indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale 

prevăzute de lege.    

În acest sens, documentele executorii se execută conform normelor stabilite de Codul de 

executare și includ în sine, inclusiv și  titlurile executorii emise în baza hotărîrilor instanţelor de 

judecată străine şi ale arbitrajelor internaţionale, recunoscute şi încuviinţate spre executare pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

În continuare, potrivit informațiilor Curților de Apel, pe parcursul anului 2012, din totalul 

titlurilor înregistrate pentru a proceda în conformitate cu legea,    s-a determinat, că majoritatea 

acestora constituie cererile înaintate în ordinea procedurii civile despre cunoașterea și 

încuviințarea a executării silite a hotărîrilor adoptate de judecătoriile țărilor străine. Toate 

documentele parvenite în secția de executare au fost înregistrate în registrele de evidență a 

documentelor executorii și expediate conform destinației cu respectarea termenelor rezonabili. 

Se menționează că toate titlurile executorii au fost primite spre executare, fiind intentată 

procedură executorie.  

Este necesar de adus la cunoștință și despre faptul că, se întîmplă cazuri că în unele 

demersuri înaintate nu conțin datele de identitate personale sau rechizitele bancare ale 
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creditorului și debitorului, date despre aplicare de către instanța emitentă a măsurilor de 

asigurare a acțiunilor, etc.  

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) lit.e) Codului de executare documentul 

executoriu eliberat de judecată trebuie să cuprindă numele, prenumele și data nașterii sau 

denumirea debitorului și a creditorului, codul fiscal, domiciliul ori sediul lor, datele bancare de 

identificare. 

Prin urmare, se înregistrează cerinţe specifice vis-a-vis de cuprinsul titlului executoriu 

emis în vederea executării unei hotărîri judecătoreşti străine. Astfel, în cazul în care hotărîrea 

instanţei de judecată străină a fost recunoscută şi încuviinţată spre executare pe teritoriul 

Republicii Moldova, în titlul executoriu urmează să se indice atît denumirea instanţei de judecată 

străină, cît şi denumirea instanţei de judecată din Republica Moldova care a recunoscut şi a 

încuviinţat executarea acestei hotărîri. Potrivit art.60 din Codul de executare, procedura de 

executare se intentează la cererea creditorului urmăritor sau la demersul instanţei de judecată, 

prin prezentarea documentului executoriu pentru executare. Executorul judecătoresc, în termen 

de 3 zile de la primirea documentului executoriu, adoptă o încheiere cu privire la primirea sau 

refuzul de a primi documentul executoriu pentru executare. Ulterior, executorul judecătoresc 

adoptă o încheiere privind intentarea procedurii de executare, care se expediază creditorului şi 

debitorului în termen de 3 zile. Ca urmare a acestor proceduri, se recurge la executarea silită. 

Dacă executorul judecătoresc emite o încheiere de refuz în primirea documentului executoriu, 

atunci în cuprinsul părţii motivatorii a respectivei încheieri trebuie să se regăsească nemijlocit 

argumentul lipsei uneia dintre literele prevăzute la art.61din Codul de executare, după cum 

urmează:   

a) documentul nu este de competenţa sa;  

b) termenul de prezentare a documentului spre executare a expirat;  

c) documentul nu este întocmit în conformitate cu prevederile art.14 din prezentul cod;  

     d) documentul este înaintat de persoana care nu are împuternicirile respective, stabilite în 

modul prevăzut de legislaţie;  

e) termenul de executare benevolă acordat prin lege sau indicat în documentul executoriu 

nu a expirat.  

 

În scopul rezolvării executării și explicării modului de executare a hotărîrii judecătorești 

străine pe teritoriul Republicii Moldova a fost înaintate modificări la Codul de executare: 

 

Exemplu: 1. Încheierea Curții de Apel Bălți, privind recunoașterea și executarea pe 

teritoriul Republicii Moldova a sentinței judecătoriei or. Odințovsc, reg. Moscova, Federația 
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Rusă din 18.04.2007, în partea acțiunii civile despre perceperea mijloacelor bănești, H. V., 

cetățean a Republicii Moldova, a fost înaintat spre executare. Prin încheierea executorului 

judecătoresc din 18.01.2011a fost refuzată intentarea procedurii de executare a documentului 

executoriu în cauză, titlul executoriu fiind restituit instanței de Apel. Încheierea nu a fost adusă la 

cunoștință participanților procedurii de executare, prin ce a fost încălcat dreptul debitorului la 

contestare în care nu a fost de acord cu actul emis. Acest fapt, de asemenea se datorează lipsei în 

documentul executoriu a datelor despre creditor. 

2. Potrivit încheierii nr.2-613/12, a fost emis la data de 17.12.2012 titlul executoriu 

privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a sentinţei penale Judecătoriei Huşi, 

România nr.213 din 15.06.2012, în partea ce priveşte perceperea cheltuielilor judiciare de la E.N. 

în mărime de 250 RON. Documentul executoriu împreună cu cererea de intentare a procedurii de 

executare au fost prezentate executorului judecătoresc G. R.. Astfel, la data de 25.01.2013, 

executorul judecătoresc prin încheierea nr.148s-1576/2013 a dispus refuzarea în primirea spre 

executare a titlului din 17.12.2012, pe motivul că lipsesc rechizitele complete ale creditorului. 

Prin urmare, executorul judecătoresc a menţionat că nu au fost respectate prevederile art.14 din 

Codul de executare, care în acest sens stabilesc că documentul executoriu urmează să conţină: 

”numele, prenumele şi data naşterii sau denumirea debitorului şi creditorului, codul fiscal, 

domiciliul sau sediul lor, datele bancare de identificare”.   

 

 

§ 5 Date statistice 2010 -2012 cu privire la numărul dosarelor examinate și 

recunoașterea și încuviințarea executării hotărîrilor emise de instanțele 

judecătorești străine pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

Conform scrisorilor Ministerului Justiției a fost solicitată informația pentru anii 2010-

2012 cu privire la numărul dosarelor de recunoaștere și încuviințare a executării hotărîrilor 

judecătorești străine pe teritoriul Republicii Moldova și copiile hotărîrilor emise de către Curțile 

de Apel Chișinău, Cahul, Comrat, Bălți și Bender.  În prezent datele statistice se generalizează   

în scopul  elucidării dinamicii executării hotărîrilor judecătorești străine recunoscute pe teritoriul 

RM  de către executorii judecătorești, cît și pentru stabilirea unei practici uniforme de prezentare 

a acestora spre executare. 
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Ani/  

cauze examinate 

2010 2011 2012 

(9 luni ale anului) 

Curtea  de Apel Chișinău 37 72 65 

Curtea de Apel Bălți 

 

total  26 

examinate 23, 

dintre care cu 

admiterea acțiunii 

– 21 și restituirea 

cererii – 1 

total 35, examinate 

29, dintre care cu 

admiterea acțiunii – 

28 și restituire –2 

total 29, examinate 21, 

dintre care cu 

admiterea acțiunii – 

19 cauze; cu 

restituirea cererii –2. 

Curtea de Apel Bender  

 

total 22 dosare, 

examinate 22, 

dintre care 

recunoscute și 

încuviințate 19 

hotărîri; refuzate – 

3 cereri; 

 

total 22 dosare, 

examinate 21, dintre 

care recunoscute și 

încuviințate 20 

hotărîri; refuzate – 1 

cerere; 

 

total 10 dosare 

înregistrate, 

examinate, 

recunoscute și 

încuviințată 

executarea silită pe 

teritoriul Republicii 

Moldova –8. 

 

Curtea de Apel Comrat 

 

total 7 dosare 

înregistrate, 

examinate 7 , 

dintre care 1 

cerere restituită 

fără examinare; 

 

total 5 dosare 

înregistrate, 

examinate 5, dintre 

care recunoscute și 

încuviințate 2 

hotărîri, refuzate – 3 

cereri; 

 

total 6 cauze 

înregistrate, dintre 

care recunoscute și 

încuviințate 2 hotărîri, 

3 cauze aflate în 

procedură de 

examinare, refuzate – 

1 cerere. 

 

Curtea de Apel Cahul total 14, examinate 

14, recunoscute și 

încuviințate – 14, 

refuzate– 0 

Total 58, examinate 

57, recunoscute și 

încuviințate – 42, 

refuzate – 15 

total 57, examinate 57, 

recunoscute și 

încuviințate – 56, 

refuzate – 1 

 

Curtea de Apel Chișinău  

2010 – examinate 37 de cauze;  

2011 – examinate 72 de cauze; 

2012 – 9 luni ale anului – examinate 65 de cauze; 

 

Curtea de Apel Bălți 

Pe parcursul  anului 2010 în Curtea de Apel Bălți a parvenit pentru examinare un număr total 

de 26 spețe referitoare la recunoașterea și încuviințarea executării silite a hotărîrilor judecătorești 

străine pe teritoriul Republicii Moldova. 

Rezultatul examinării pricinilor sus- invocate se prezintă în felul următor: 

examinate cu pronunțarea hotărîrii 23 cauze, dintre care cu admiterea acțiunii – 21 cauze;  

- cu scoaterea cererii de pe rol – 1 cerere,                   

- cu transmiterea instanței competente – 1 cauză;       
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 - cu  restituirea cererii – 1 cerere; 

Pe parcursul  anului 2011 în Curtea de Apel Bălți a parvenit pentru examinare un număr total 

de 35 spețe referitoare la recunoașterea și încuviințarea executării silite a hotărîrilor judecătorești 

străine pe teritoriul Republicii Moldova. 

Rezultatul examinării pricinilor invocate se prezintă în felul următor: 

Total examinate cu pronunțarea hotărîrii 29 spețe, dintre care cu admiterea acțiunii – 28 spețe;   

cu scoaterea cererii de pe rol – 1 cerere,                  

cu transmiterea instanței competente – 2 cauze;                 

cu  restituirea cererii – 2 cereri; 

Restanța – 2 pricini. 

În primele 9 luni ale anului 2012 în Curtea de Apel a parvenit un număr total de 29 de spețe  

referitoare la recunoașterea și încuviințarea executării silite a hotărîrilor judecătorești străine pe 

teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 2 cauze nesoluționate la începutul perioadei raportate. 

Rezultatul examinării pricinilor invocate se prezintă în felul următor:                                                                                                         

Total examinate cu pronunțarea hotărîrii – 21 spețe, dintre care cu admiterea acțiunii – 19 cauze; 

cu restituirea cererii 2 cauze; restanța – 8 pricini. 

 

Curtea de Apel Bender  

Pentru anii 2010-2012 cu privire la numărul dosarelor de recunoaștere și încuviințare a executării 

hotărîrilor judecătorești pe teritoriul Republicii Moldova a înregistrat următoarele date: 

2010 – 22 dosare înregistrate și 22 dosare examinate, dintre care recunoscute și încuviințate 19 

hotărîri; refuzate – 3 cereri; 

2011 – 22 dosare înregistrate și 21 dosare examinate; dintre care recunoscute și încuviințate 20 

hotărîri; refuzate – 1 cerere; 

2012 (01.01-01.11) – 10 dosare înregistrate și 8 dosare examinate, recunoscute și încuviințată 

executarea silită pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

Curtea de Apel Comrat 

2010 – 7 dosare înregistrate și 7 dosare examinate, dintre care 1 cerere restituită fără examinare; 

2011 – 5 dosare înregistrate și 5 dosare examinate; dintre care recunoscute și încuviințate 2 

hotărîri; refuzate – 3 cereri; 

2012 (01.01-15.10) – 6 cauze înregistrate, dintre care recunoscute și încuviințate 2 hotărîri, 3 

cauze aflate în procedură de examinare, refuzate – 1 cerere. 
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Curtea de Apel Cahul 

Nr. 

d/o 

Debitor Creditor Obiectul 

executării 

Data emiterii 

hotărârii 

(dd.ll.aaaa) 

Instanţa 

emitentă 

Data 

execut

ării 

(dd.ll.

aaaa) 

Mentiuni 

 

2012 

1. 1

.

1 

Arachelean 

Cristina 

(s. Luceşti, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(400 RON) 

09.04.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

 

 

 

2. 1

.

2 

Raru Vadim 

(s. Andruşul de 

Jos, r-l Cahul, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(300 RON) 

02.04.2012  

Refuz din motivul 

expirării termenului 

de prescripţie pentru 

prezetarea hotărârii 

spre executare silită 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Refuz 

3. 1

.

3 

Ichim Mariana 

(s. Ciobalaccia, 

r-l Cantemir, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(350 RON) 

02.07.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

4. 1

.

4 

Cazacu Tudor 

(s. Ţiganca, r-l 

Cantemir, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

18.06.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

5. 1

.

5 

Cebotari 

Dumitru 

(s. Burlacu, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(500 RON) 

02.07.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

6. 1

.

6 

Jandov Dmitrii Misicov 

Serghei 

Iurie 

Incasarea 

daunei 

material, 

morale si 

cheltuielilor de 

judecată 

27.04.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

7. 1

.

7 

Danasi Igor 

(s. Vadul lui 

Isac, r-l Cahul, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

27.06.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

8. 1

.

8 

Latiş Nicolai 

(s. Badicul 

Moldovenesc, r-

l Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(350 RON) 

27.06.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

9. 1

.

9 

Lemnaru Igor 

(s. Manta, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

27.06.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

Curtea de 

Apel 

Cahul 
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(400 RON) RM 

10. 1
.

1

0 

Chiciuc 

Anastasia 

(s. Moscovei, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(190 RON) 

06.04.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

11. 1
.

1

1 

Şişianu Sergiu 

(s. Chioltosu, r-l 

Cantemir, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

06.04.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

12. 1
.

1

2 

Chirică Seghei 

Gh. 

(moldovean) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(130 RON) 

27.02.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

13. 1
.

1

3 

Tecuci 

Alexandru 

(s. Manta, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

10.09.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

14. 1
.

1

4 

Mocan Vasile 

Alexandru 

(or. Cahul, str. 

Gh. Asachi, 12, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

03.09.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

15. 1
.

1

5 

Iuraşcu Nicolae 

(s. Roşu, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(400 RON) 

24.09.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

16. 1
.

1

6 

Căruţă Adrian 

Gh. 

(s. Roşu, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(520 RON) 

24.09.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

17. 1
.

1

7 

Poştaru Ivan Gh. 

(s. Vişniovca, r-l 

Cantemir, R. 

Moldova) 

pc:20070430162

52 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(500 RON) 

17.09.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

18. 1
.

1

8 

Bita Eleonora 

Valentin 

(s. Sărata 

Răzeşti, r-l 

Leova, R. 

Moldova) 

pc:20060230187

74 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

13.07.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

19. 1
.

1

9 

Albu Vadim 

(s. Manta, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(130 RON) 

14.05.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

20. 1Moscovei România Cheltuieli 27.04.2012 Colegiul   
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.

2

0 

Evgheni 

Alexandru 

(moldovean) 

 

judiciare 

datorate 

statului 

roman(410 

RON) 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

21. 1
.

2

1 

Donea 

Gheorghe 

(s. Taraclia de 

Salcie, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(500 RON) 

18.06.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

22. 1
.

2

2 

Pralea Ion 

(s. Andruşul de 

Jos, r-l Cahul, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

18.06.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

23. 1
.

2

3 

Lupu Tudor 

(s. Manta, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

18.06.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

24. 1
.

2

4 

Raru Vasile 

(s. Andruşul de 

Jos, r-l Cahul, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

18.06.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

25. 1
.

2

5 

Calcev Serghei 

(s. Taraclia de 

Salcie, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(150 RON) 

10.09.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

26. 1
.

2

6 

Condratiuc 

Maxim Dumitru 

(or. Cahul, str. I. 

Spirin, 100/15, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(500 RON) 

14.05.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

27. 1
.

2

7 

Mocan Vasile 

Alexandru 

(or. Cahul, str. 

Gh. Asachi, 12, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

14.05.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

28. 1
.

2

8 

Haheu Oleg Primăria 

satului 

Huluboaia 

Efectuarea 

modificărilor 

în actele stării 

civile 

11.05.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

29. 1
.

2

9 

Berdilo Serghei 

(s. Taraclia de 

Salcie, str. 

Mihai 

Eminescu, 14, r-

l Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

30.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

30. 1
.

3

Mocan Vasile 

Alexandru 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

27.02.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 
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0 statului roman 

(300 RON) 

executarea silită în 

RM 

Apel 

Cahul 

31. 1
.

3

1 

Zgherea Ion 

(s. Văleni, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

17.09.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

32. 1
.

3

2 

Gheviţu Vitali 

(s. Vadul lui 

Isac, r-l Cahul, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

18.06.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

33. 1
.

3

3 

Sibiceanu 

Dumitru (s. 

Roşu, r-l Cahul, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(400 RON) 

26.09.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

34. 1
.

3

4 

Popazu 

Octavian 

(s. Zîrneşti, str. 

Tudor 

Vişnevski, 1, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(520 RON) 

26.09.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

35. 1
.

3

5 

Pastuşenco Ion 

(s. Manta, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

Paşaport seria: 

A15103264, 

eliberat la 

16.08.2007 de 

către autorit. 

RM 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(350 RON) 

26.09.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

36. 1
.

3

6 

Micinschi 

Anatoli 

(s. Paşcani, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(350 RON) 

14.09.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

37. 1
.

8

1 

Boboc Ion 

(or. Cahul, str. 

V. Alecsandri, 

50, R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(380 RON) 

23.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

38. 1
.

8

2 

Boboc Victor 

(s. Manta, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(50 RON) 

23.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

39. 1
.

8

3 

Lefter Marcel 

Ivan 

(moldoveaner) 

 

Mileacov

a 

Liudmila 

Vladimir 

(reg. 

Luhoviţsk

, or. 

Repararea 

prejudiciului 

moral cauzat 

de infracţiune 

(5000 RUB) 

27.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 
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Moscova, 

Federaţia 

Rusă) 

40. 1
.

8

5 

Iuraşco Ivan 

Mihail 

(moldovean) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(300 RON) 

27.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

41. 1
.

8

7 

Savacenco 

Mariana 

Dumitru 

(moldoveancă) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(300 RON) 

27.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

42. 1
.

8

8 

Leu Ecaterina 

Ion 

(moldoveancă) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(350 RON) 

27.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

43. 1
.

8

9 

Furnică Iulian 

Gheorghe 

(moldovean) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(50 RON) 

27.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

44. 1
.

9

0 

Mocanu Ion Ion 

(moldovean) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(380 RON) 

27.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

45. 1
.

9

1 

Mitrofan 

Serghei Pantelei 

(moldovean) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(380 RON) 

27.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

46. 1
.

9

2 

Tanas Nicolai 

Nicolae 

(moldovean) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(150 RON) 

27.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

47. 1
.

9

3 

Todos Gheorghe  

Gheorghe 

(moldovean) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(380 RON) 

27.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

48. 1
.

9

4 

Crestian Oleg 

(s. Doina, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(150 RON) 

23.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  



20 
 

49. 1
.

9

5 

Hadjiu Anatolie 

Ştefan 

(moldovean) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

27.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

50. 1
.

1

0

2 

Sterpu Marina 

(or. Cahul, str. 

Rumeanţev, 67, 

R. Moldova) 

Paşaport seria: 

B 387973 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(500 RON) 

30.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

51. 1
.

1

0

5 

Miron Ion 

(s. Zârneşti, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(380 RON) 

20.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

52. 1
.

1

0

6 

Niţă Ion 

(s. Manta, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(50 RON) 

20.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

53. 1
.

1

0

7 

Berdilo Serghei 

(s. Taraclia de 

Salcie, str. 

Mihai 

Eminescu, 14 r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

30.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

54. 1
.

1

0

8 

Ciobanu 

Alexandru 

(s. Colibaşi, str. 

Frunzei, 39, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(120 RON) 

20.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

55. 1
.

1

0

9 

Cicanci Dmitri 

(or. Cahul, str. 

A. Mateevici, 

109, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(150 RON) 

02.04.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

56. 1
.

1

1

0 

Pinacerskii 

Victor 

(or. Taraclia, R. 

Moldova) 

Pinacerski

i Natalia 

(r-l 

Sovietschi

i, reg. 

Hantî-

Mansiisk, 

Fed. 

Rusă) 

Încasarea 

pensiei de 

întreţinere 

(minora: 

Pinacerskii 

Lora 

(22.10.1995), 

în mărime de 

¼ din toate 

veniturile/lună, 

începînd cu 

14.07.2008 – 

pînă la 

atingerea de 

către copil a 

majoratului) 

27.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 
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57. 1
.

1

1

1 

Chirtoacă 

Vitalie 

(s. Flocoasa, r-l 

Cantemir, R. 

Moldova) 

 Paşaport seria: 

A 3362246 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(450 RON) 

30.01.2012 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

 

2011 

1. 1

.

3

6 

Botnarevschi 

Eugeniu 

(or. Cahul, str. 

V. Stroiescu, 

38/50, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(120 RON) 

04.05.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

2. 1

.

3

7 

Toma Eudochia  

(s. Sarata Nouă, 

r-l Leova, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(30 RON) 

16.05.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

3. 1

.

3

8 

Movileanu Ion  

(s. Tomai, r-l 

Leova, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

23.05.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

4. 1

.

3

9 

Nichiforeac 

Piotr 

(s. Taraclia de 

Salcei, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

17.06.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

5. 1

.

4

0 

Râmbu Victor 

(or. Cantemir, 

str. Tamara 

Ciobanu, 11, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

20.06.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

6. 1

.

4

1 

Cucereanu 

Vasile 

(or. Cahul, str. 

Independenţei, 

52, R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(150 RON) 

27.06.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

7. 1

.

4

2 

Arnăut Vitalie 

Ion 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(150 RON) 

08.07.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

8. 1

.

4

3 

Hioara Vladimir 

(s. Colibaşi, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

22.07.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

9. 1

.

4

4 

Pruteanu Elena 

(moldoveancă) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(150 RON) 

14.02.2011 

Se refuză 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 
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10. 1
.

4

5 

Macaria Serghei 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(400 RON) 

11.04.2011 

Se refuză din motivul 

expirării termenului 

de prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 

11. 1
.

4

6 

Bogdan Iurie 

Vasile 

(s. Crihana 

Veche, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

Bogdan 

Galina 

Ivan 

(r-l 

Kolomîia, 

regiunea  

Ivano-

Francovsk

, Ucraina) 

- Încasarea 

pensiei de 

întreţinere 

(minorul: 

Bogdan Paula 

Iurie, în 

mărime de 350 

UAH/lunar, 

începînd cu 

07.09.2010 

pînă la 

atingerea de 

către copil a 

majoratului) 

11.03.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

12. 1
.

4

7 

Tecuceanu 

Nicolae 

(s. Chircani, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(150 RON) 

28.02.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

13. 1
.

4

8 

Andronic Ion  

(s. Colibaşi, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(120 RON) 

28.03.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

14. 1
.

4

9 

Gherasimenco 

Evgheni 

(or. Cahul, str. 

Matei Basarab, 

28/70, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

11.04.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

15. 1
.

5

0 

Leu Larisa 

(moldoveancă) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

18.04.2011 

Se refuză din motivul 

expirării termenului 

de prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 

16. 1
.

5

1 

 

Danalachi 

Dumitru 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(170 RON) 

11.04.2011 

Se refuză din motivul 

expirării termenului 

de prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 

17. 1
.

5

2 

Danalachi Ivan 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(170 RON) 

18.04.2011 

Se refuză din motivul 

expirării termenului 

de prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 

18. 1
.

Cebotari 

Alexandru 

România Cheltuieli 

judiciare 

29.04.2011 

Se recunoaşte şi se  

Colegiul 

Judiciar al 
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5

3 

(or. Cahul, str. 

31 August, 

17/12, R, 

Moldova) 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

19. 1
.

5

4 

Vâhodeţ Serghei 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(400 RON) 

29.04.2011 

Se refuză din motivul 

expirării termenului 

de prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 

20. 1
.

5

5 

Hasan Maria 

(s. Antoneşti, r-l 

Cantemir, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

11.04.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

21. 1
.

5

6 

Baran Dumitru 

(s. Lingura, r-l 

Cantemir, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(170 RON) 

11.04.2011 

Se refuză din motivul 

expirării termenului 

de prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 

22. 1
.

5

7 

Codrean Feodor 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

11.04.2011 

Se refuză din motivul 

expirării termenului 

de prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 

23. 1
.

5

8 

Miherea Valeriu 

(or. Cahul, str. 

A. Donici, 55A, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

11.04.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

24. 1
.

5

9 

Andrusceac 

Denis 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

09.06.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

25. 1
.

6

0 

Bezman Maxim 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(300 RON) 

27.04.2011 

Se refuză  din 

motivul expirării 

termenului de 

prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 

26. 1
.

6

1 

Bujor Olesea 

(or. Cahul, str. 

Mărţişorului, 

10/2, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

11.04.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

27. 1
.

6

2 

Boboc Victor 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

18.04.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 
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28. 1
.

6

3 

Gorşcov Andrei 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

11.04.2011 

Se refuză  din 

motivul expirării 

termenului de 

prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 

29. 1
.

6

4 

Chirsin Ivan 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

18.04.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

30. 1
.

6

5 

Novac Pavel 

(or. Cahul , str. 

Mărţişorului, 

10/2, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

11.04.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

31. 1
.

6

6 

Botea Leonid 

Ştefan 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

18.04.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

32. 1
.

6

7 

Macaria Serghei 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(400 RON) 

11.04.2011 

Se refuză  din 

motivul expirării 

termenului de 

prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 

33. 1
.

6

8 

Frangopol 

Ştefan 

(s. Colibaş, str. 

Boris Glavan, 

17, r-l Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

28.02.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

34. 1
.

6

9 

Chihai Ruslan 

(s. Bobocica, r-l 

Cantemir, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

28.02.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

35. 1
.

7

0 

Mocan Vasile 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

14.02.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 
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36. 1
.

7

1 

 Bozdemir 

Mehmet 

(or. Izmit, 

Mah. 

Fevzi 

Cakmac, 

str. Kiran, 

6, et. 4, 

apt. 18, 

Turcia) 

Înfierea 

minorului 

Ermurache 

Cristian (anul 

naşterii: 

03.07.1996) 

07.02.2011 

- Se restituie cererea 

de chemare în 

judecată a lui 

Bozdemir Mehmet 

privind infierea 

Minorului 

Ermurache Cristian 

- se remite lui 

Bozdemir Mehmet 

încheierea în cauză şi 

cererea de chemare 

în judecată cu toate 

doc anexate 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

  

37. 1
.

7

2 

Şendrea Petru 

(or. Cahul, str. 

C. Negruzzi, 

131, apt. 15, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(300 RON) 

23.02.2011 

Se refuză  din 

motivul expirării 

termenului de 

prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

38. 1
.

7

3 

Bantuş Stanislav 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

14.02.2011 

Se refuză  din 

motivul expirării 

termenului de 

prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză 

39. 1
.

7

4 

Mitroşenco 

Svetlana 

(moldoveanca) 

Ucraina 

(Hotărâre

a 

Judecători

ei Ismail, 

Ucraina) 

Stabilirea 

locului de trai 

a copilului 

minor 

(Mitroşenco 

Olga) 

12.12.2011 

Se scoate de pe rol 

cererea depusă 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se scoate 

de pe rol 

cererea 

depusă 

40. 1
.

7

5 

Samoilă 

Gheorghe 

(s. Bobocica, r-l 

Cantemir, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

23.01.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

41. 1
.

7

6 

Frangopol 

Constantin 

(s. Colibaş, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

07.09.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

42. 1
.

7

7 

Cara Stepan 

Ivan 

(s. Balabanu, r-l 

Taraclia) 

- 

Covalenc

o (Cara) 

Iulia 

Alexandr

u 

 

- Ucraina 

-Încasarea 

pensiei de 

întreţinere 

(minora: Cara 

Alina 

(11.09.2004), 

în mărime de 

¼ din toate 

veniturile, dar 

nu mai puţin 

de 30% din 

min de 

08.07.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 
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existenţă pt 

copil de vîrsta 

respective/luna

r, începînd cu 

data de 

17.03.2010 şi 

pînă la 

atingerea de 

către copil a 

vîrstei 

majoratului) 

-  Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului 

ucrainean (171 

UAH) 

43. 1
.

7

8 

Negru Ion 

(s. Andruşul de 

Jos, r-l Cahul, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(300 RON) 

16.05.2011 

Se refuză  din 

motivul expirării 

termenului de 

prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză   

44. 1
.

7

9 

Bîrlea Ruslan 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

13.05.2011 

Se refuză  din 

motivul expirării 

termenului de 

prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză   

45. 1
.

8

0 

Muntean Andrei 

Nicolae 

(moldovean) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(150 RON) 

09.06.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

46. 1
.

8

4 

Turculeţ Nicolae 

(moldovean) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(200 RON) 

18.04.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

47. 1
.

8

6 

Munteanu 

Mariana 

(moldoveancă) 

 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(250 RON) 

14.02.2011 

Se refuză  din 

motivul expirării 

termenului de 

prescripţie pentru 

prezentarea hotărîrii 

spre executare silită 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

 Se refuză  

48. 1
.

9

6 

Axenti Tudor 

(or. Cahul, str. 

Vlad Ţepeş, 14, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

16.05.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 
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49. 1
.

9

7 

Cîrnaci Tudor 

(s. Manta, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

16.05.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

50. 1
.

9

8 

Şeremet Valeriu 

(s. Vadul lui 

Isac, r-l Cahul, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(500 RON) 

16.05.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

51. 1
.

9

9 

Niculăiţă Victor 

(s. Cucoara, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(300 RON) 

16.05.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

52. 1
.

1

0

0 

Onos Nicolae 

(s. Andruşul de 

Jos, r-l Cahul, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(150 RON) 

16.05.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

53. 1
.

1

0

1 

Petcu Gheorghe 

(s. Andruşul de 

Jos, r-l Cahul, 

R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(300 RON) 

16.05.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

54. 1
.

1

0

1 

Bunea Pavel 

(s. Baurci-

Moldoveni, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(120 RON) 

28.02.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

55. 1
.

1

0

3 

Dragomir 

Roman 

(or. Cahul, str. 

Independenţei, 

39, R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(300 RON) 

04.07.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

56. 1
.

1

0

4 

Chiosa Mihail 

(s. Goteşti, r-ş 

Cantemir, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

04.07.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

57. 1
.

1

1

2 

Budiuc Andrei 

(or. Cahul, str. 

Dragoş Vodă, 

31, R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(220 RON) 

16.05.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

58. 1
.

1

1

3 

Iuraşcu Mihail 

(s. Goteşti, r-l 

Cantemir, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

04.07.2011 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

2010 

 

1. 1

.

1

1

Axenti Rodian 

(s. Goteşti, r-l 

Cantemir, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

10.12.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 
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4 (350 RON) RM Cahul 

2. 1

.

1

1

5 

Jeliuc Nazar 

(or. Cahul, str. 

Livezilor, 43, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(60 RON) 

06.12.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

3. 1

.

1

1

6 

Macrinici Sergiu 

(or. Cahul, bd. 

Victoriei, 9, bl. 

D9, apt. 12, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(60 RON) 

06.12.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

4. 1

.

1

1

7 

Gâscă Ion 

(s. Manta, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

08.12.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

5. 1

.

1

1

8 

Uzun Constantin 

(s. Colibaşi, str. 

Liniştită, 4, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(120 RON) 

06.12.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

6. 1

.

1

1

9 

Strejevskii Pavel 

(or. Cahul, str. 

Frunze, 43, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

16.12.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

7. 1

.

1

2

0 

Bantuş Edgar 

(s. Zârneşti, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

08.12.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

8. 1

.

1

2

1 

Martînov 

Alexandru 

(or. Cahul, str. 

Frunze, 49, apt. 

27, R. Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(250 RON) 

16.12.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

9. 1

.

1

2

2 

Chise Viorel 

(s. Goteşti, r-l 

Cantemir, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(350 RON) 

08.12.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

Judiciar al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

10. 1
.

1

2

3 

Munteanu 

Gheorghe 

(s. Manta, r-l 

Cahul, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(100 RON) 

16.12.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

11. 1
.

1

2

4 

Lupu Alexandru 

(or. Cahul, str. 

Stefan cel Mare, 

38, apt. 30, R. 

Moldova) 

România Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului roman 

(300 RON) 

16.12.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 
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12. 1
.

1

2

5 

Surdu Svetlana 

(or. Cahul, str. 

Mihai 

Eminescu, 

30/44, R. 

Moldova) 

Centrul 

social de 

reabilitare 

a copiilor 

minori 

“Belciono

c” 

(Reg. 

Autonom

ă Hantî-

Mansiisk-

Iugrî, 

Ucraina) 

Încasarea 

pensiei de 

întreţinere 

(minora: Surdu 

Diana 

(25.08.1995), 

în mărime de 

¼ din toate 

felurile de 

salariu/lună, 

începînd cu 

29.08.2008 – 

pînă la 

atingerea de 

către copil a 

majoratului) 

19.03.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Cutea de 

Apel 

Cahul 

  

13. 1
.

1

2

6 

Bartoş Dumitru 

(moldovean) 

 

Bartoş 

Alina 

(r-n 

Cervonog

vardeisk, 

or. 

Makkevca

, reg. 

Doneţk, 

Ucraina) 

- Decăderea 

din drepturile 

părinteşti 

- Încasarea 

pensiei 

alimentare 

(minorii: 

Bartoş 

Victoria(04.11

.1994) şi Lilia 

Batoş 

(03.10.1997), 

în mărime de 

200 

UAH/lunar pt 

fiecare copil,  

începînd cu 

18.02.2008 – 

pînă la 

atingerea de 

către copii a 

majoratului) 

-  Cheltuieli 

judiciare 

datorate 

statului 

ucrainean  (81 

UAH) 

08.02.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 

  

14. 1
.

1

2

7 

Simion 

Mihailovici 

(moldovean) 

 

Cucurevs

caia 

Taisia 

(or. 

Bolgradi, 

reg. 

Odessa, 

Ucraina) 

- Încasarea 

pensiei de 

întreţinere 

(minorii: Ivan 

(07.05.1996) şi 

Lolita 

(05.10.1997), 

în mărime de 

1/3 dintoate 

veniturile,  

începînd cu 

23.10.2008 – 

09.04.2010 

Se recunoaşte şi se  

încuviinţează 

executarea silită în 

RM 

Colegiul 

civil al 

Curţii de 

Apel 

Cahul 
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§ 6 Propuneri și recomandări 

  În urma studiului efectuat pe marginea cazurilor de recunoaștere a hotărîrilor străine pe 

teritoriul Republicii Moldova s-au  constatat mai multe deficiențe în domeniul executării 

hotărârilor judecătorești, un exemplu fiind că după emiterea hotărîrilor sau încheierilor 

respective nu toate instanțele eliberează titlurile executorii sau unele instanțe expediază titlurile 

executorii persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au solicitat inițierea procedurii de 

recunoaștere.  

Astfel, pentru detectarea și înlăturarea lacunelor, prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 371 

din 17 august 2013, a fost creat un grup de lucru, format din executori judecătoreşti, judecători, 

avocaţi, profesori universitari şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei în scopul realizării acțiunilor 

Pilonului III „Accesul la justiţie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti" din Planul de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat 

prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 şi anume, de domeniul specific de 

intervenţie 3.3.1 „ Evaluarea impactului cadrului normativ actual privind executarea hotărîrilor 

judecătoreşti şi a mecanismului de implementare a acestor hotărâri". În rezultatul activităţii 

desfăşurate de grupul de lucru, a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative în vederea executării măsurilor de ordin legislativ ce urmăreşte 

atingerea obiectivului specific al Pilonului III din Strategia de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016: „Ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor care asigură accesul 

efectiv la justiţie: examinarea cauzelor şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în termene 

rezonabile”. 

Totodată, proiectul are drept scop, înlăturarea unor deficienţe din alte acte legislative, 

care fie sunt nemijlocit legate de procesul de executare al hotărîrilor judecătoreşti, fie vizează 

pînă la 

atingerea de 

către copii a 

majoratului) 

-  Taxa de stat  

(51 UAH) 

- Cheltuieli de 

asigurare 

informaţional 

– tehnică a 

proces. (120 

UAH) 
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alte aspecte care trebuie soluţionate în mod prioritar. 

        

Proiectul va contribui la realizarea accesului la justiţie, drept garantat atît de diverse 

tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, cît şi de Constituţia Republicii 

Moldova, în partea în care realizarea acestui drept implică şi asigurarea executării efective a 

hotărîrilor judecătoreşti emise de instanţele judecătoreşti naţionale. în acelaşi timp, proiectul va 

îmbunătăţi sistemulm- actual- de executare a hotărîrilor judecătoreşti. 

 

În scopul eficientizării  executării hotărîrilor judecătorești recunoscute pe teritoriul 

Republicii Moldova  se propune a fi înaintate modificări la art.15 din Codul de executare pentru 

completarea alin.(2) în vederea prezentării de către instanța de judecată din oficiu a titlurilor 

executorii în pricinile ce țin de   recunoașterea executării hotărîrilor judecătorești străine pe 

teritoriul Republicii Moldova, precum și sentințelor.               

1. Modificările propuse la Codul de executare (Art. II din proiect) 

1. O primă modificare conceptuală propusă de proiectul de lege implică completarea listei 

documentelor executorii (art.11) ,  cu următoarele acte:  

procesul-verbal al executorului judecătoresc prin care se întăreşte tranzacţia de conciliere a 

părţilor [art.11 lit. (h)]- modificarea e condiţionată de prevederile art. 62 alin. (3) din Codul de 

executare, care stabileşte că, este un document executoriu. Totuşi, până în prezent acesta nu era 

inclus în lista stabilită de articolul 11 din Codul de executare; 

 încheierile judecătorului de instrucţie privind obligarea de a efectua anumite acte 

obligatorii legate de femiterea/transmiterea/restituirea unor bunuri [art. 11 lit. c1] completarea 

este condiţionată de necesitatea de a acoperi situaţiile cum ar fi: dispunerea de a restitui 

bunurile/obiectele ridicate în cadrul percheziţiei, urmare a declarării de către judecătorul de 

instuţie a percheziţiei ca fiind ilegală; 

 actele emise de organul fiscal, vizînd dispunerea încasării sumelor [art. 11 lit. 

n)]- includerea acestor acte în această listă este impusă de amendamentele intervenite în art. 197 

Cod Fiscal şi prevederile art. 92 din Codul de executare şi care nu fac altceva, decît să legifereze 

practica actuală cînd urmărirea este făcută de executorul judecătoresc în temeiul actelor 

inspectoratului fiscal; 

 actele emise de Consiliului Concurenţei [art. 11 lit. (n)] în conformitate cu 

prevederile art. 32 alin. (1) al Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012, Consiliul Concurenţei 

este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, ce asigură aplicarea şi 

respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii în limitele 

competenţei sale. Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. (4) al Legii concurenţei nr. 183 din 
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11 iulie 2012, în cazul neexecutării în termen de către întreprinderi şi asociaţii de întreprinderi a 

deciziilor Plenului Consiliului Concurenţei, executarea silită a acestora se efectuează în 

conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Codului de executare. Astfel, modificarea 

propusă la art. 11 din CE va asigura executarea în termeni restrînşi a actelor emise de autoritatea 

de concurenţă şi economisirea resurselor financiare alocate din bugetul de stat. 

Suplimentar, se intervine cu modificări la articolul 11 litera b) deoarece parţial conţinutul 

acesteia dublează conţinutul literei a) a aceluiaşi articol. 

 

2. Modificările propuse la articolul 15 din Codul de executare se referă la: 

i. excluderea din lista documentelor executorii prezentate spre executare de instanţa 

de judecată, din oficiu a documentelor executorii în pricinile ce ţin de confiscarea bunurilor - 

are drept scop optimizarea, atît a activităţii executorilor judecătoreşti, cît şi a cheltuielilor din 

bugetului de stat. Or, procedura transmiterii bunurilor confiscate aflate la păstrare la autoritatea 

statală către o altă autoritate statală nu necesită implicarea executorului judecătoresc, dar odată 

fiind implicat, va fi necesară avansarea cheltuielilor. Prin operarea modificării propuse, se vor 

evita aceste cheltuieli şi se va micşora durata procedurii de transmitere a bunurilor confiscate; 

ii.  acordarea dreptului creditorului de a-şi alege un alt executor judecătoresc chiar 

şi în cazul în care documentul executoriu a fost remis spre executare din oficiu de către 

instanţa de judecată - principiu garantat de art. 60 din Codul de executare [art. 15 alin. (21)]; 

iii. reglementarea statutului juridic al hotârîrilor judecătoreşti străine recunoscute pe teritoriul 

Republicii Moldova, care au acelaşi obiect ca documentele executorii pentru care Codul de 

executare prevede obligaţia remiterii spre executare din oficiu de instanţa de judecată [art. 15 

alin. (22)]. 

3.  În vederea evitării situaţiilor de retragere a mijloacelor băneşti sau a altor valori ale 

debitorului deţinute în instituţiile bancare se propune la articolul 22 expunerea literei s) în 

următoarea redacţie: ,,s) să verifice în instituţiile bancare operaţiunile efectuate la conturile 

bancare ale debitorului, procedura şi modul de înregistrare a actelor parvenite de la executorii 

judecătoreşti, registrele de evidenţă a actelor parvenite de la executorii judecătoreşti, precum şi 

registrele şi înregistrările video ale accesului persoanelor la celulele (safeurile) metalice 

închiriate de debitor şi membrii familiei lor.". 

4. La alin. (1) al art. 24 cuvîntul "calculează" se va substitui cu cuvintele „este în drept să 

calculeze şi să încaseze". în final alineatul se va completa cu propoziţia: "Cererea privind 

calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului 

judecătoresc ce deţine documentul executoriu care stabileşte obligaţia principală, pînă la 

stingerea acesteia", iar la alineatul (2) se va expune în nouă redacţie. Aceste reglementări ar 
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aduce în concordanţă normele Codului de executare cu prevederile legislaţiei civile referitoare la 

corelaţia între bunul principal şi cel accesoriu, ar asigura aplicarea riguroasă a prevederilor alin. 

(5) al art. 145 al Codului de executare şi ar contracara situaţiile cînd creditorii de rea - credinţă 

abuzează de drepturile sale. 

5. Se propune completarea Codului de executare cu un nou articol 241 „Vînzarea bunurilor 

gajate/ipotecate la solicitarea creditorului gajist", care are menirea de a accesibiliza 

mecanismul prevăzut de alin.(3) art.34 al Legii nr.142 din 26.06;.2008 cu privire la ipotecă, 

potrivit căruia, în cazul vînzării bunului ipotecat ca urmare a executării silite a dreptului! de 

ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie, creditorul ipotecar sau, după 

caz, executorul judecătoresc va aplica, ca modalitate de vînzare, licitaţia publică, cu excepţia 

cazului în care există acordul scris al debitorului ipotecar, eliberat creditorului ipotecar după 

apariţia dreptului său de executare a dreptului de ipotecă, de a vinde bunul în alt mod prevăzut 

de prezenta lege, prin asigurarea funcţionalităţii acestuia, astfel, se urmăreşte predictibilitatea 

mecanismului prin specificarea continuităţii acestuia, fără a-l obstrucţiona. 

6. La articolul 25 din Codul de executare, reieşid din natura şi regimul juridic al constatării 

faptelor şi a stărilor de fapt de către executorul judecătoresc, care nu reprezintă acţiuni de 

executare silită, proiectul prevede interdicţia aplicării măsurilor de executare la efectuarea 

constatărilor de fapte şi stării de fapt. 

7. Modificările propuse la articolul 27 au ca obiect: 

- determinarea specificului executării documentelor executorii, eliberate de instanţa de 

judecată, prin care s-a dispus aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii sau de asigurare a 

probelor, sau de anulare a lor - or, la executarea măsurilor de asigurare a acţiunii nu se aplică 

prevederile generale pentru procedura de executare -cum ar fi acordarea termenului de executare 

benevolă, concilierea părţilor etc. [art. 60 alin. (31)]; 

- substituirea unor termeni care nu îşi justifică prezenţa în norma alineatului (4)- este vorba 

de substituirea cuvîntului „debitorului" cu cuvîntul „pîrîtului", dat fiind faptul că litigiul între 

părţi nu este încă rezolvat (adică litigiul civil încă se examinează de instanţa de judecată), astfel, 

prin prisma legislaţiei procedural-civile, părţile au calitatea de reclamant şi pîrît. Prin urmare, 

părţile încă nu au statutul de debitor, respect, creditor; 

- reglementarea unor aspecte care nu şi-au găsit soluţii exprese în actuala redacţie a 

Codului de executare, ci doar pot fi deduse din legislaţie. Astfel, reglementările de la alin. (9) 

rezultă din prevederile art. 90 din Codul de procedură civilă şi aplicarea analogică a celor de la 

art. 96-97 ale aceluiaşi Cod. Or, la faza intentării acţiunii nu sunt aplicabile noţiunile de creditor 

şi debitor, litigiul nefiind soluţionat încă, respectiv se vor aplica reglementările existente pentru 

părţile procesului de judecată [alin. (9)-(ll)]. 
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8.  În scopul acoperirii lacunelor legislative care au fost identificate pe durata a doi ani de 

aplicare a normelor Codului de executare şi excluderii ambiguităţilor referitoare la procedura de 

conexare proiectul propune expunerea art. 31 în redacţie nouă, care descrie detaliat conexarea 

urmăririlor şi modul de soluţionare a conflictelor de competenţă. în contextul modificărilor 

operate la art. 30 dispare necesitatea menţinerii art. 33 „Conflictul de competenţă", care se 

propune a fi abrogat. 

9.  La articolul 32 din Codul de executare se propune reglementarea modalităţii de 

transmitere a procedurilor de executare de la un executor judecătoresc la altul în cazul în care 

executorul judecătoresc nu activează timp îndelungat din motive întemeiate ori dacă activitatea 

sa a fost suspendată, sau a încetat - făcîndu-se trimitere la reglementările interne a UNEJ 

(Regulamentul de activitate a Camerelor teritoriale, care stabileşte termenii şi procedurile de 

efectuare; a transmiterii arhivei şi dosarelor de executare de la un executor la altul). Modificarea 

respectivă exclude discrepanţele existente între actuala redacţie a articolului 32 din Codul de 

executare şi art. 20 al Legii privind executorii judecătoreşti. 

10. Proiectul propune completarea articolul 41 alineatul (3) cu o specificare în partea ce se 

referă la momentul stingerii obligaţiei stabilite de documentul executoriu în cazul transferării 

sumelor la contul creditorului. în prezent, o asemenea reglementare nu se conţine în Codul de 

executare, fapt ce creează un set de probleme în practica executării documentelor executorii. 

Astfel, în cazul transferării sumelor la contul creditorului creanţa se va considera stinsă din 

momentul în care suma datorată va fi înscrisă în contul creditorului. 

Sup    limentar, proiectul intervine cu modificări la termenul de eliberare a mijloacelor băneşti 

de pe contul curent al executorului judecătoresc [articolul 41 alineatul (3)]. În prezent se 

stabileşte că, sumele aflate în contul executorului judecătoresc se eliberează ori se transferă 

imediat sau în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. Totuşi, în practică s-a stabilit că, este practic 

imposibil a realiza prevederea privind eliberarea imediată a mijloacelor băneşti, iar termenul de 4 

zile pare ar fi unul mai realist. 

11. Modificarea de la articolul 54 este justificată pe de o parte, de dificultatea de a asigura 

prezenţa martorilor-asistenţi şi sporirea costurilor procedurii prin atragerea acestora, iar pe de 

altă parte credibilitatea prea puţin sporită prin prezenţa martorilor. înregistrările video/foto ar 

avea în acest sens o valoare probatorie mai mare. Prin urmare, prezenta martorului asistent este 

obligatorie la pătrunderea în locuinţă, dacă legea nu prevede altfel. La pătrunderea în încăpere, 

în depozit, în alt local, la cercetarea lor, la sechestrarea şi la ridicarea bunurilor debitorului, 

pot fi atraşi martori asistenţi sau utilizate mijloace tehnice (foto/video). 

12. Modificările propuse la art. 60 din Codul de executare: 
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 includ obligaţia executorul judecătoresc de a expedia debitorului copia de pe documentul 

executoriu, certificată de el, concomitent cu încheierea de intentare a procedurââ de 

executare şi nu după expirarea a 15 zile acordate debitorului pentru executarea documentului 

executoriu [alin. (3)]; 

 stabilesc condiţii separate pentru intentarea procedurii de executare a documentelor 

executorii ce urmează a fi executate imediat [alin. (31)]; 

 reglementează faptul că contestaţia încheierii de intentare a procedurii de executare nu 

are efect suspensiv, fapt ce ar exclude situaţiile de tergiversare a executării hotărîrilor 

judecătoreşti. Mai mult ca atît, cazurile de suspendare a procedurii de executare a hotărîrilor 

judecătoreşti, respectiv, a documentelor executorii sunt reglementate de art. 79 din Codul de 

executare şi de Codul de procedură civilă [alin. (4)]. 

13. La articolul 63 alineatul (5) se prevede că, sistarea executării încheierilor de aplicare a 

măsurilor de asigurare a executării, în cazul anulării acestora de către instanţă, se admite doar în 

temeiul încheierii executorului judecătoresc. Raţionamentul acestei norme este unul incorect, din 

moment ce hotărîrea instanţei judecătoreşti privind anularea executării încheierilor de aplicare a 

măsurii de asigurare a executării reprezintă un document executoriu, care este obligatoriu pentru 

executorul judecătoresc. Astfel, sistarea executării încheierilor de aplicare a măsurii de asigurare 

a executării nu poate fi lăsată la latitudinea executorului judecătoresc şi nici nu poate fi admisă 

doar în temeiul încheierii acestuia, deoarece temeiul juridic îl reprezintă hotărîrea instanţei. Din 

aceste considerente, se propune operarea modificărilor la art. 63 alin. (5). 

14. În conformitate cu prevederile art. 83 din Codul de executare încetarea procedurii de 

executare are loc în cazul în care: 

a) obligaţia a fost stinsă; 

b) între creditor şi debitor a fost încheiată o tranzacţie, în condiţiile prezentului cod; 

c) după încetarea din viaţă, după declararea dispariţiei fără urmă sau după declararea 

decesului creditorului ori al debitorului, creanţa sau obligaţia adjudecată nu admite succesiunea 

de către succesorul de drepturi al acestor persoane; 

d) bunurile persoanei juridice lichidate nu sînt suficiente pentru satisfacerea deplină a 

creanţelor creditorului; 

e) hotărîrea, decizia sau încheierea în al cărei temei a fost eliberat documentul executoriu a 

fost anulată printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă; 

f) debitorul a prezentat spre executare o hotărîre de încasare de la creditor în folosul său a 

unei sume egale cu suma debitoare sau mai mare decît aceasta; 

g) creditorul a renunţat la executare. 
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Conform prevederilor art. 64 alin. (3) din Codul de executare în cazul încetării procedurii de 

executare sau al restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara se revocă de către 

instanţa de judecată la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor. 

Astfel, în temeiul prevederilor menţionate supra, executorul judecătoresc, deşi dispune încetarea 

procedurii de executare, inclusiv urmare a stringerii obligaţiei, acesta nu poate revoca interdicţia 

de a părăsi ţara, deoarece conform prevederilor în vigoare aceasta ţine exclusiv de competenţa 

instanţei de judecată, fapt ce pune într-o situaţie dificilă debitorii pe procedura de executare, care 

sunt nevoiţi să aştepte decizia instanţei. 

Luînd în calcul cele menţionate mai sus, proiectul propune expunerea alin. (3) art. 64 în redacţie 

nouă, care va stabili clar că în cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art. 83 lit. a)-

c); e), f) si q) sau restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara să fie revocată 

de către executorul judecătoresc, iar în cazul în care în procesul de executare a documentului 

executoriu dispare necesitatea menţinerii interdicţiei de a părăsi ţara, precum şi în cazul 

încetării procedurii de executare în condiţiile art. 83 lit. d) această interdicţie se va revoca de 

către instanţa de judecată la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor. 

15. La articolul 79 din Codul de executare se propune delimitarea instanţelor de 

judecată competente pentru dispunerea suspendării, în funcţie de temeiurile acesteia, rezolvînd 

astfel echivocurile existente în prezent. Prin urmare, în conformitate cu prevederile alin. (1) al 

art. 79 în noua redacţie în cazul: (a) adresării de către executorul judecătoresc în instanţa de 

judecată sau în organul care a eliberat documentul executoriu a cererii de a se explica hotărîrea 

adoptată, (b) contestării eliberării documentului executoriu şi (c) depunerii recursului, dacă 

recurentul a depus cauţiune sau depunerii apelului după eliberarea documentului executoriu, cu 

condiţia depunerii cauţiunii suspendarea va fi dispusă de către instanţa de judecată care a emis 

documentul executoriu. în situaţiile prevăzute 

de alineatul (2) al aceluiaşi articol suspendarea va putea dispusă de instanţa de judecată 

prevăzută la art. 161 alin. (2) din Codul de executare şi anume, instanţa de judecată în a cărei 

rază teritorială se află biroul executorului judecătoresc sau, în cazul municipiului Chişinău, 

instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a 

stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc. 

16. În ce priveşte articolul 80 din Codul de executare menţionăm că, modificările 

operate la alin. (1) oferă o mai mare claritate pentru procedura de depunere a cauţiunii pe 

contul executorului judecătoresc. 

17. În prezent articolul 83 din Codul de executare stabileşte fără echivoc că, încetarea 

procedurii de executare are loc în cazul în care: 

a) obligaţia a fost stinsă; 
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b)între creditor şi debitor a fost încheiată o tranzacţie, în condiţiile prezentului cod; 

c) după încetarea din viaţă, după declararea dispariţiei fără urmă sau după declararea 

decesului creditorului ori al debitorului, creanţa sau obligaţia adjudecată nu admite succesiunea 

de către succesorul de drepturi al acestor persoane; 

d)bunurile persoanei juridice lichidate nu sînt suficiente pentru satisfacerea deplina a 

creanţelor creditorului; 

e) hotărîrea, decizia sau încheierea în al cărei temei a fost eliberat documentul executoriu a 

fost anulată printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă; 

f) debitorul a prezentat spre executare o hotărîre de încasare de la creditor în folosul său a 

unei sume egale cu suma debitoare sau mai mare decît aceasta; 

g) creditorul a renunţat la executare. 

În consecinţă, în cazul în care într-un titlu executoriu este dispusă spre exemplu efectuarea de 

către debitor a unor acte obligatorii (demolarea unui zid, înlăturarea obstacolelor pentru 

utilizarea unui bun imobil pe un termen nedeterminat etc.) şi în urma procedurii de executare se 

constată stingerea obligaţiei dispuse în documentul executoriu (materializată prin efectuarea 

actului obligatoriu), executorul judecătoresc dispune încetarea procedurii de executare în temeiul 

art. 83 lit. a). însă, în cazul în care debitorul creează impedimente ulterior, executorul 

judecătoresc după încetarea procedurii de executare nu mai poate întreprinde careva măsuri de 

executare, deoarece Codul de executare nu reglementează o procedură de reluare a executării în 

astfel de cazuri, ci stipulează expres la art. 85 alin. (2) că procedura de executare care a încetat 

nu poate fi reluată.   

Din considerentele expuse mai sus şi în vederea executării întocmai a documentelor executorii cu 

caracter executoriu permanent proiectul propune completarea art. 83 cu alineatul (2), care 

prevede că la solicitarea creditorului, procedura de executare privind restabilirea la locul de 

muncă sau obligarea debitorului să efectueze unele acte obligatorii poate fi reluată, dacă se 

dovedeşte că, ulterior încetării procedurii de executare în condiţiile alin. (1) lit. a), debitorul 

continuă neexecutarea obligaţiei stabilite în documentul executoriu. în acest caz, se vor aplica în 

totalitate reglementările privind cheltuielile de executare, cît şi prevederile Codului de executare 

care reglementează executarea acestor categorii de documente executorii. 

18. În conformitate cu prevederile articolul 85 alineatul (1) din Codul de executare 

după intrarea în vigoare a încheierii privind încetarea procedurii de executare, executorul 

judecătoresc dispune anularea măsurilor de asigurare a executării. Totuşi, Codul de executare nu 

oferă un termen pentru dispunerea măsurilor de asigurare a executării, fapt ce duce la o aplicare 

diversă a prevederilor acestui articol. Din aceste considerente, proiectul propune stabilirea 
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termenului de 3 zile lucrătoare pentru dispunerea măsurilor de asigurare a executării, fapt ce ar 

permite eliminarea situaţiilor de tergiversare a dispunerii măsurilor de asigurare a executării. 

19. Modificările propuse la articolul 89 au ca obiect delimitarea clară a 

imposibilităţii urmăririi seminţelor de culturi agricole ale persoanei fizice, doar în limita 

necesară pentru uzul personal al debitorului şi familiei sale. Actuala redacţie permite interpretări 

abuzive din partea debitorilor, norma menţionată fiind invocată inclusiv de debitorii-persoane 

juridice a căror gen de activitate ţine de comercializarea seminţelor de culturi agricole - lucru 

contrar principiilor procedurii de executare. Intenţia legiuitorului fiind de a asigura un minim 

necesar pentru întreţinerea debitorului şi familiei sale, şi nu de a excepta de la urmărire debitorii 

cu un anume gen de activitate. De asemenea, proiectul implică excluderea din lista bunurilor ce 

nu pot fi urmărire a produselor agricole perisabile. Raţiunea modificării este aceiaşi ca în cazul 

seminţelor de culturi agricole menţionate mai sus. 

20. La articolul 100, modificările au scopul excluderii situaţiilor, în care prin 

realizarea dreptului de gaj/ipotecă se eludează onorarea altor obligaţiuni. Pentru a asigura 

transparenţa respectivei proceduri şi echidistanţa ei, dar şi respectarea drepturilor tuturor 

creditorilor, cît şi informarea lor deplină se consideră necesar a limita pentru aceste situaţii 

posibilitatea vînzării bunului de către creditorul gajist nemijlocit. 

21. Din jurisprudenţa în domeniul executării silită se desprind situaţii fără ca să existe 

o soluţie expresă în conţinutul textului de lege, cu privire la existenţa a două rapoarte de evaluare 

ce atestă preţuri diferite urmare a obiectării asupra preţului stabilit de către executorul 

judecătoresc. Pentru a aduce asemenea situaţia în aria cadrului legal, proiectul propune înserarea 

la articolul 117, a unui nou alineat „(2)1" cu următorul conţinut: „în cazul în care rapoartele de 

evaluare prezentate de creditor şi debitor atestă preţuri diferite, executorul judecătoresc 

stabileşte preţul reieşnd din media preţurilor indicate în acestea. Dacă debitorul sau creditorul 

nu este de acord cu preţul stabilit, la solicitarea motivată a acestuia, executorul judecătoresc 

organizează evaluarea suplimentară a bunului.". 

22. Necesitatea intervenţiei la articolul 127 litera h) rezultă din prevederile art. 491 

din Codul Civil, cît şi art. 78 al Legii cu privire la gaj care indică drept condiţie necesară pentru 

ridicarea sechestrelor după vînzarea bunului de către creditorul garantat prezentarea dovezii 

achitării integrale a preţului bunului. Or, nu poate fi considerată realizată vînzarea, atît timp cît 

cumpărătorul nu a achitat preţul integral, iar actul juridic este încheiat sub condiţie suspensivă, 

deci faptul vînzării este incert. 

23. La articolele 136,139 şi 140 din Codul de executare au fost operate modificări 

menite să reglementeze mai clar procedură de vînzare a bunurilor prin licitaţie. în acest context, 

amendamentele propuse de proiect se rezumă la: 
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i. stabilirea numărului maxim de licitaţii ce pot fi organizate de executorul judecătoresc în 

procesul de vînzare a a bunurilor sechestrate - numărul maxim va fi de 3 licitaţii, iar preţul de 

vînzare nu va putea fi coborît sub 50% din valoarea la care acesta a fost evaluat. Reglementările 

date fac mai previzibilă şi transparentă procedura de vînzare a bunurilor şi sunt în concordanţă 

cu practica altor state, precum România, Lituania, Germania etc; [art. 140 alin. (I1) şi (2)] ii. 

concretizarea unor aspecte ce ţin de transmiterea în contul datoriei a bunurilor dreptul de 

proprietate asupra câtora este supus înregistrării de stat, stabilindu-se că încheiearea 

executorului judecătoresc va fi confirmată de instanţa de judecată, care şi va servi temei pentru 

înregistrarea dreptului de proprietate pe numele creditorului care a preluat bunul în contul 

achitării creanţei [art. 140 alin. (9)]. 

24. Se suplimentează modalităţile de executare a documentelor executorii, completînd 

Codul de executare cu posibilitatea vînzării prin licitaţie a drepturilor litigioase [art.1421]. Prin 

urmare, aceste prevederi, conţin reguli de realizare a prevederilor ce se regăsesc deja în Codul de 

executare [art.22, alin. (1) lit. t); art.44 alin (3) etc.)], care indică asupra posibilităţii urmăririi 

drepturilor, inclusiv creanţelor, debitorului. în prezent există premisele pentru urmărirea lor, însă 

lipseau normele care ar stabili procedura detaliată de realizare a acestui gen de urmărire. 

Prevederile sunt simetrice altora asemenea din legislaţia naţională (Legea insolvabilităţii), cît şi 

din legislaţia altor state. 

25. La articolul 144 excepţia prevăzută la alin.(5), şi anume, cea de neeliberare a 

sumelor distribuite în termen de 5 zile, în cazurile contestării acţiunilor executorului 

judecătoresc, impune luarea în considerare a termenului de contestare de 10 zile, prevăzut de 

art.66 din Codul de executare, iar 5 zile după adoptarea încheierii contravine acestui termen. 

26. Un rol separat în cadrul proiectului îl au modificările care implică revizuirea 

mecanismului de contestare a actelor executorului judecătoresc, prin : 

 stabilirea pentru părţile procedurii de executare a posibilităţii de contestare directă în 

instanţa de judecată a actelor executorului judecătoresc, acesta din urmă avînd statutul 

de pîrît - în prezent cererea de contestare era depusă împotriva debitorului sau 

creditorului, executorul judecătoresc putînd fi invitat pentru a da explicaţii, însă, nu avea 

nici un statut clar înproces [art. 163 alin. (1)]; 

 oferirea premiselor necesare pentru contestarea acţiunilor si inacţiunilor executorului 

judecătoresc [art. 161 şi art. 163 alin. (1)]; 

 modificarea termenului de examinare a cererilor privind contestarea actelor 

executorului judecătoresc pînă la 3 luni - termenul de 30 zile (inclusiv pentru examinarea 

contestaţiilor în instanţa ierarhic superioară) stabilit în prezent de Codul de executare este 

unul ireal [art. 163 alin. (1)]; 
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 instituirea unui mecanism privind înlăturarea depunerilor cererilor de contestare pe 

motive formale şi cu rea-credinţă din partea părţilor în procedura de executare - care 

implică stabilirea dreptului de a solicita instanţei judecătoreşti aplicarea unei amenzi în 

mărime de la 10 la 30 unităţi convenţionale în aceste cazuri. Reglementare similară există 

în România, [art. 163 alin. (5)]. 

 Un element esenţial al proiectului îl reprezintă şi revizuirea mecanismului de punere în 

executare a amenzii penale sau contravenţionale. în primul rînd, spre deosebire de 

redacţia actuală a Codului de executare, care la reglementarea modalităţii de executare a 

amenzilor contravenţionale a optat pentru normele de trimitere la prevederile capitolului 

ce vizează executarea amenzilor penale, proiectul propune reglementarea separată a 

procedurii de executare a amenzilor penale şi contravenţionale [art. 183 şi art. 315]. 

 

 

Totodată, atît în cazul articolului 183, cît şi în cazul articolului 315 se propune; 

 excluderea obligaţiei contravenientului, respectiv, condamnatului de a informa instanţa 

de judecată/agentul constatator despre achitarea amenzii; 

 crearea unui sistem („Registru debitorilor") în care aceste datele privind achitarea 

amenzii vor fi incluse, nemijlocit de către instituţiile bancare sau agenţii constatatori în 

termen de 2 zile lucrătoare de la achitare -Ulterior, titlul executoriu va fi remis pentru 

executare doar după verificarea achitării amenzii. Aceiaşi regulă se va aplica şi în raport cu 

începerea procedurii de executare, adică executorul judecătoresc după primirea titlului 

executoriu va verifica dacă pînă la intentarea procedurii nu a fost achitată amenda. 

 

Propunerile date au drept scop excluderea începerii procedurilor de executare în 

privinţa titlurilor executorii care prevăd achitarea amenzii care a fost achitată pînă la 

intentarea procedurii de executare. Acestea vor exclude şi situaţiile în care debitorii deşi au 

achitat amenda sunt nevoiţi de multe ori sa achite suplimentar amenzii şi cheltuieli de 

executare, care nu se justifică deoarece de fapt amenda fost achitată, iar acţiuni de 

executare în sine nu au fost întreprinse. 
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