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Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

Nr.  Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

 
1. Agenţia Turismului Nu are obiecţii şi propuneri.  

2.  Biroul Relaţii Interetnice Nu are obiecţii şi propuneri.  

3. Ministerul Culturii Nu are obiecţii şi propuneri.  

4.  Agenţia Naţională a Activităţilor 

Nucleare şi Radiologice 

Nu are obiecţii şi propuneri.  

5. Ministerul Educaţiei Nu are obiecţii şi propuneri.  

6.  Judecătoria Străşeni Susţine proiectul fără careva completări şi modificări.  

7. Judecătoria Cahul Nu are obiecţii şi propuneri.  

8.  Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Nu are obiecţii şi propuneri.  

9.  Judecătoria Soldăneşti Nu are obiecţii şi recomandări.  

10.  Curtea de Apel Bălţi Nu are obiecţii sau recomandări.  

11. Comisie Naţională a Pieţei 

Financiare 

Nu are obiecţii şi propuneri.  

12. Serviciul de Informaţii şi Securitate Nu are obiecţii şi propuneri.  

13. Agenţia Rezerve Materiale Nu are obiecţii sau recomandări.  

14. Judecătoria Glodeni Nu are obiecţii sau recomandări.  

15. Judecătoria Floreşti Nu are obiecţii sau recomandări.  

16 Curtea de Apel Comrat Nu are obiecţii sau recomandări.  

17. Consiliul pentru Prevenirea şi 

Eliminarea Discriminării şi 

Asigurarea Egalităţii 

Avizează pozitiv proiectul.  

18. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Susţine proiectul.  

19. Ministerul Tineretului şi Sportului Nu are obiecţii şi propuneri.  

20. Centrul Naţional Anticorupţie Pe marginea acestuia se va expune în Raportul de 

expertiză anticorupţie, care urmează a fi efectuat în 

conformitate cu pct. 15 din Regulamentul cu privire la 

organizarea procesului de efectuare a expertizei 
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anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi 

normative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 977 

din 23 august 2006, asupra proiectului definitivat 

conform obiecţiilor şi propunerilor instituţiilor 

interesate.  

21. Consiliul Superior al Magistraurii A avizat pozitiv proiectul de Lege.  

22. Biroul Naţional de Statistică 1. Susţine proiectul prenotat prin revizuirea acestuia 

sub aspect redacţional. 
1. Se acceptă. 

23. Ministerul Sănătăţii 2. Nu are obiecţii şi propuneri, cu menţiunea de a 

revedea conţinutul din punct de vedere gramatical şi 

ortografic. 

2. Se acceptă. 

24. Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

3. La Art. II pct. 34  al proiectului  sintagma „tuturor 

participanţilor şi reprezentanţilor” poate fi interpretată 

că recursul se examinează doar în prezenţa tuturor 

participanţilor şi reprezentanţilor, şi nu doar a celor 

prezenţa cărora la şedinţă ar fi oportună. În scopul 

evitării interpretării eronate,  propune reexaminarea 

necesităţii operării acestei modificări. 

3. Nu se acceptă. 

Nu este clară obiecţia  formulată. 

4. Deoarece sunt efectuate modificări la Codul de 

Procedură Civilă, propune înlocuirea sintagmei 

„organismelor internaţionale”, inserată în art. 33 alin. 

(2) al Codului cu sintagma „organizaţiilor 

internaţionale”. 

4. Se acceptă.  

5.  La art. III pct. 40 (modificarea art. 315 alin. (3) 

CE) termenul „condamnat” este unul specific dreptului 

penal, însă, articolul în speţă reglementează reporturile 

juridice contravenţionale. În acest sens, recomandă 

substituirea cuvîntului „condamnatul” cu cuvîntul 

„contravenientul”. 

5. Se acceptă.  

25.  

 

 

 

 

 

Ministerul Agriculturii 

 

 

 

 

 

6. La art. II pct. 20 sintagma „alineatul (2)”  trebuie  

substituie sintagma „alineatul (1)”, or modificarea care 

se propune, contextual se referă la alin. (1) şi nu (2). 

7. Se acceptă. 

8.  La art. II pct. 13  se propune ca sintagma „în cel 

mult 3 zile” din art. 41 alin. (3) al Codului de executare 

să fie substituită cu sintagma „ dar nu mai mult de 4 

8. Se acceptă.  
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zile”. Totodată, în Nota informativă, la Capitolul I, pct. 

9 se argumentează necesitatea modificărilor respective, 

însă se face referinţă la un termen de 5 zile. Consideră, 

că autorul a comis o eroare, din care motiv acesta 

urmează  să efectueze modificările în cauză pentru ca 

Nota informativă şi proiectul de modificare şi 

completare a unor acte legislative să fie în concordanţă. 

9. La pct. Art. III pct. 19  se propune ca art. 72 alin. 

(5) din CE să fie modificat astfel încît sintagma 

„Serviciul de Grăniceri” să fie substituită cu sintagma 

„Poliţiei de Frontieră”, iar cuvîntul creditor să fie 

substituit cu sintagma „persoana împuternicită de 

acesta”. Atragem atenţia că art. 72 alin. (5) CE prevede 

„Mijloacele de transport sînt declarate în căutare de 

executorul judecătoresc prin emiterea unei încheieri. În 

temeiul încheierii de declarare în căutare a mijlocului 

de transport, posesorul acestuia poate fi înlăturat de la 

conducere de către colaboratorii organului afacerilor 

interne, iar mijlocul de transport poate fi reţinut pînă la 

predarea lui către executorul judecătoresc sau către 

creditor.” (art. 72 modificat prin Legea nr. 304 din 26 

decembrie 2013). În aceste condiţii nu este clară 

propunerea autorului, atunci cînd norma legală citată 

nu conţine sintagmele invocate. 

9. Se acceptă parţial. 

Au fost excluse modificările ce se referă la 

substituirea sintagmei „Serviciul de Grăniceri” cu 

sintagma „Poliţiei de Frontieră”. 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Mediului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  La Art. I  completarea art. 3 pct. 1 din Legea taxei 

de stat  urmează a fi exclusă, deoarece art. 161 alin. (3) 

din CE stabileşte că cererea prevăzută la alin. (2), 

referitoare la contestarea actelor de executare, nu se 

supune taxei de stat. 

10. Se acceptă.  

 

12. La Art. II pct. 8, consideră că norma propusă 

urmează a fi exclusă, deoarece în cuprinsul cererii de 

chemare în judecată prevăzut la art. 166 CPC sunt 

stabilite datele despre reclamant persoană fizică sau 

juridică, care sunt verificate la prima zi de înfăţişare. 

Însă, în cazul promovării proiectului de lege în redacţia 

propusă, consideră că referitor la obligativitatea 

12. Nu se acceptă. 

Toate persoanele juridice sunt egale în faţa legii şi 

identitatea acestora trebuie cunoscută şi probată, 

respectiv efectele înfăptuirii justiţiei trebuie să se 

răsfrîngă operativ asupra persoanelor juridice 

indiferent de forma de organizare sau apartenența 

acesteia la sectorul public sau privat. 
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anexării la cererea de chemare în judecată a actului de 

constituire a persoanei juridice, în cazul respectiv 

urmează a fi scutite autorităţile publice, deoarece în 

privinţa acestora  nu pot să  apară probleme ce ţin de 

înştiinţarea legală sau impedimente la executarea 

efectivă a hotărîrii judecătoreşti, menţionate în nota 

informativă la proiectul de lege. 

13.  La  Art. III pct. 1 modificările şi completările 

propuse la art. 11 lit. b), c
1
) şi d) nu sunt argumentate 

în nota informativă. 

13. Se acceptă. 

Nota informativă a fost completată cu argumentele 

de rigoare. 

14. La  Art. III pct. 1 redacţia textului la lit. d) este 

prevăzută în textul legii în vigoare şi anume la art. 1 lit. 

c), iar proiectul nu prevede modificări a lit. c). 

14. Se acceptă.  
De fapt, a fost comisă o eroare, şi urma să fie 

expusă litera c) în redacţie nouă.  

15. La  Art. III  la pct. 5  se propune completarea  cu 

art. 24
1
, referitor la vînzarea bunurilor gajate/ipotecate 

la solicitarea creditorului gajist, însă, contrar 

prevederilor art. 20 lit. b) a Legii nr. 780-XV din 27 

decembrie 2001 privind actele legislative, elementele 

noi expuse în proiectul de lege nu au fost evidenţiate în 

nota informativă.  

15. Se acceptă.  

Nota informativă a fost completată cu argumentele 

de rigoare. 

17.  La  Art. III pct. 12 propunerile de completare a 

art. 37 alin. (8) sunt nefondate şi urmează a fi excluse 

din proiect. 

Textul alin. (8) în redacţia actuală stabileşte că:  

„Pentru documentele executorii conform cărora 

calitatea de creditor o are statul se vor achita în avans 

doar taxele de intentare şi de arhivare a dosarului de 

executare”. Astfel, excepţia respectivă este prevăzută 

doar pentru cazurile cînd creditorul este statul, urmînd 

a fi menţinută norma respectivă fără modificări. 

17. Se acceptă.  

18. La  Art. III pct. 15 propunerea de completare a  

art. 60 alin. (4) o consideră nefondată, nefiind 

argumentată în proiectul de lege, şi respectiv fiind 

necesară a fi exclusă.  

18. Nu se acceptă. 

Condiționarea introducerii contestației la executare 

de eliminarea efectului suspensiv, reprezintă – 

alături de termenul de executare,  o măsură de 

asigurare a celerității procedurii și descurajarea 

abuzului de drept, condiționare admisibilă și 
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rezonabilă prin prisma accesului liber la justiție. 

Proporționalitatea unei asemenea condiții derivă 

din obligația respectării termenului rezonabil de 

executare și evitarea suspendării neîntemeiate a 

procedurii de executare silită. În contradictoriu, 

admiterea suspendării ar afecta în substanță 

drepturile creditorului, în special în cazurile 

executării imediate. În același timp, debitorul este 

protejat prin prisma instituției întoarcerii executării.  

19. La  Art. III pct. 37 propunerea la art. 161 privind 

completarea cu alin. (3) nu se acceptă, urmînd a fi 

menţinut articolul în redacţia actuală din două alineate.  

În ce priveşte, argumentele invocate în nota 

informativă referitor la necesitatea modificărilor 

propuse în proiectul de lege în scopul neadmiterii spre 

examinare în instanţa de judecată a unor cereri formale 

de contestare a ctelor de executare, consideră că, atît în 

Codul de Executare, cît şi Codul de procedură civilă  

pot fi stabilite cerinţe suplimentare pentru forma şi 

conţinutul unor asemenea cereri. 

19. Se acceptă.  

20. La  Art. III pct. 38 propunerea de completare a 

art. 163 alin. (1) propoziţia două o consideră nefondată, 

urmînd a fi menţinute normele actuale, în scopul 

posibilităţii examinării contestaţiei asupra actelor de 

executare în termeni cît mai restrînşi.  

20. Nu se acceptă.  

Legea trebuie să stabilească termene reale pentru 

examinarea contestațiilor actelor de executare 

întocmite de executorul judecătoresc. În prezent 

Codul de executare stabilește că contestația depusă 

împotriva actelor de executare întocmite de 

executorul judecătoresc se examinează de instanța 

de judecată în termen de cel mult 30 zile. Acest 

termen ar implica, inclusiv examinarea contestației 

în instanța ierarhic superioară. Practica aplicării 

prevederilor în cauză arată, că instanțele sunt în 

imposibilitate de a face față termenului prevăzut în 

prezent de Codul de executare. Astfel, proiectul 

propune stabilirea termenului de cel mult 3 luni de 

zile de la depunerea contestației. Acest termen pare 

a fi unul rezonabil și nu exagerat de mare, dar în 



 6 

același timp este un termen pe care instanțele de 

judecată îl pot implementa efectiv.   

21. La  Art. III pct. 40, consideră că textul expus în 

alin. (2) urmează a fi redactat, urmînd a fi excluse 

cuvintele „sau agentul constatator care a aplicat 

amenda”, deoarece agentul constatator  în termenii 

indicaţi efectiv nu deţine informaţia despre achitare, 

fiind în imposibilitatea de a include informaţia privind 

achitarea amenzii în Registrul debitorilor. Totodată. 

Ţinînd cont că se face trimitere la Registrul debitorilor 

menţionaţi la art. 183 din CE, remarcă că articolul în 

cauză stabileşte modalitatea de achitare a amenzilor de 

către condamnat urmare a stabilirii amenzii ca 

pedeapsă penală. Respectiv, dacă registrul în cauză va 

ţine evidenţa tuturor debitorilor, atît, reieşind din 

evidenţa sancţiunilor penale, cît şi cele 

contravenţionale sub formă de amendă, urmează ca 

textul referitor la registrul respectiv să fie expus în 

aceiaşi redacţie ca şi în textul propus la art. 183 alin. 

(2) în proiectul de lege. 

21. Nu se acceptă.  

În conformitate cu art. 446 alin. (1) litera a) din 

Codul Contravențional al Republicii Moldova, în 

cazul în care contravenientulrecunoaşte că este 

vinovat de săvîrşirea contravenţiei şi acceptă să 

plătească pe loc amenda contra chitanţă. Prin 

urmare, agentul constatator va fi cel care va primi 

achitarea amenzii şi, respectiv, acesta urmează să 

dispună de informaţia privind achitarea amenzii şi 

nu instituţia financiară. Din aceste considerente  se 

prevede la art. 315 alin. (2) din Codul de executare, 

de rînd cu instanţa financiară şi agentul constatator.  

22. La  Art. III pct. 40 , alin. (6) din care reiese  că 

agentul constatator urmează să solicite instanţei de 

judecată înlocuirea amenzii, consideră necesar a 

expune următoarele. 

Potrivit Recomandării Curţii Supreme de Justiţie nr. 30 

din 01.11.2012 privind soluţionarea cauzelor de 

înlocuire a amenzii contravenţionale aplicate persoanei 

fizice de către agentul constatator, se menţionează că în 

cazul neachitării benevole a amenzii stabilite, agentul 

constatator, expediază hotărîrea privind aplicarea 

amenzii executorului judecătoresc pentru încasarea 

silită a amenzii, iar în cazul în care executarea silită nu 

a fost posibilă din cauza lipsei sau insuficienţei de 

bunuri sau din cauza eschivării cu rea-voinţă de la 

achitarea amenzii, executorul judecătoresc, solicită 

instanţei de judecată, din raza de activitate a autorităţii 

22. Nu se acceptă. 

Recomandarea Curții Supreme de Justiție a fost 

emisă în contextul în care nu existau prevederi clare 

privind procedura ce urmează a fi trecută în cazul 

înlocuirii amenzii contravenţionale aplicate 

persoanei fizice de către agentul constatator. Ceea 

ce s-a inclus în Codul de executare nu este o 

novație, ci se reglementează exact procedura 

prevăzută astazi în art. 34 din Codul 

Contravențional.  

De asemenea, ținem să precizăm că în conformitate 

cu art. 12
2
 din Codul de Procedură civilă avizul 

consultativ al Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

nu mai este obligatoriu pentru Curte în cazul în 

care, ulterior, se modifică legea sau se schimbă 

modul de punere în aplicare a acesteia. Prin urmare, 
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competente, să asigure executarea sancţiunii 

contravenţionale, adică, a înlocuirii amenzii cu o altă 

sancţiune contravenţională, în condiţiile art. 34 alin. (4) 

Cod Contravenţional. Astfel, în textul propus, este 

necesar ca cuvintele „care solicită” să fie înlocuite cu 

cuvintele „şi solicită”, urmînd ca executorul 

judecătoresc să solicite instanţei de judecată înlocuirea 

amenzii, conform art. 312 alin. (1), art. 313 alin. (3) şi 

315 din Codul de executare, dar nu agentul constatator. 

dacă prin proiect se vor aduce modificări legii în 

vigoare avizul la care s-a facut referire nu se va mai 

aplica sau va fi modificat, reieşind din noile 

prevederi. 

27. Compania Naţională de  

Asigurări în Medicină 

23.  La  Art. III: 

 Codul de executare al Republicii Moldova, nr. 443 din 

24.12.2004 a fost elaborat şi adoptat în vederea 

reglementării activităţii de executare a documentelor 

executorii şi conţine un şir de oportunităţi legale ce 

permit executorului judecătoresc identificarea 

modalităţii de executare a documentelor executorii cu 

suportul gratuit al autorităţilor publice.  

Astfel, conform art.22 din Codul de executare, 

executorul judecătoresc este în drept să  solicite şi să 

primească gratuit pe suport de hîrtie şi în regim on-line 

din partea autorităţilor publice centrale şi locale, a 

instituţiilor (inclusiv financiare), din partea altor 

organizaţii (indiferent de tipul de proprietate şi de 

forma juridică de organizare) deţinătoare de registre de 

stat şi de informaţii relevante pentru procedura de 

executare orice informaţie care ar permite identificarea 

debitorului, a patrimoniului său şi a locului aflării lor, 

să aplice în regim on-line măsuri asigurătorilor, să 

beneficieze la timp şi necondiţionat de asistenţa 

organelor de drept, a organelor centrale de specialitate 

ale administraţiei publice şi a autorităţilor 

administraţiei publice locale, etc. Or, legiuitorul prin 

includerea acestor norme a avut drept scop 

simplificarea activităţii executorului precum şi a 

diminuării anumitor cheltuieli ce se impun în procesul 

23.  Se acceptă. 

Modificarea respectivă a fost exclusă din proiectul 

de lege. 
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de executare. 

În acest sens, comunicăm dezacordul CNAM privind 

completarea alineatului (8) din art.37 cu cuvintele 

„precum şi spezele procedurii de executare” pe motivul  

generării unui dezechilibru între revendicările 

executorilor judecătoreşti şi capacitatea financiară a 

instituţiilor publice care înaintează spre executare silită 

documente executorii. 

28.  Catedra de drept procesual civil, 

Universitatea de Stat din Moldova 

24. Considerăm necesară ajustarea cadrului legal astfel, 

încât organele ce dispun de atribuţii în materia 

generalizării practicii judiciare să coopereze în mod 

direct, organul profesional al executorilor judecătoreşti 

(UNEJ) să dispună de posibilitatea de a solicita avizul 

consultativ al Plenului Curţii Supreme de Justiţiei în 

condiţiile    art.12
2
 din Codul de procedură civilă al 

RM.  

În acest sens propunem : 

La lit. d) art.2 din Legea nr.789 din 26.03.1996 cu 

privire la Curtea Supremă de Justiţie, după termenul 

„oficiu” să fie urmat de  sintagma „sau la cererea 

organelor cu atribuţii în materia generalizării practicii 

judiciare,”. 

La alin.(1) art.12
2
 al CPC după sintagma „judecării 

pricinii într-o instanţă de judecată” să fie completat cu 

sintagma „sau executării silite”, iar textul „procedural, 

instanţa de judecată” să fie completat cu sintagma „sau 

organul profesional al executorilor judecătoreşti”. În 

mod corespunzător, la alin.(4) al aceluiaşi articol 

cuvintele „pentru curte” urmează a fi excluse, iar 

alin.(5) a fi completat cu o nouă propoziţie cu 

următorul conţinut: „În cazul executării silite, 

procedura se suspendă”. 

Concomitent, la art.78 din CE, se impune a fi inserat o 

nouă literă, „litera g)” cu următorul conţinut: 

„solicitării avizului consultativ al Plenului Curţii 

Supreme de Justiţiei, până la publicarea lui sau a 

24.  Nu se acceptă.  

Este incorect, de a face aceste modificări pentru 

emiterea avizului consultativ al Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie sunt suficiente  prevederile art. 

12
2
 din Codul de procedură civilă.  



 9 

încheierii de respingere.” 

Aceste completări indubitabil ar avea un impact pozitiv  

asupra consolidării capacităţii sistemului juridic intern 

să facă faţă jurisprudenţei neunitare, asigurînd o 

viziune mai amplă asupra problemelor ce-şi solicit 

rezolvarea prin avize consultative. Aceste completări 

sunt justificate şi prin prisma faptului că procesul de 

executare este parte integranta as procesului civil, iar 

problemele aferente aplicării neuniforma a legislaţiei 

sunt quasi exhaustive cunoscute  organului profesional. 

20. La Art. II propune excluderea din art.89 alin.(1) 

lit. h) CPC sintagma „408 şi 409”, din cauza că aceste 

articole au fost deja abrogate. 

20. Se acceptă.  

21. La Art. II împuternicirea care se propune a fi 

înserată în art.427 CPC (pct. 29 din proiect) „d) să 

restituie recursul împotriva încheierii” trebuie să 

constituie un articol separat. 

De ex. Art.426 1 CPC cu următorul conţinut: 

Instanţa de recurs va decide printr-o încheiere 

irevocabilă restituirea recursului dacă: 

a) în virtutea legii, încheierea nu poate fi atacată în 

recurs separat. 

b) recursul a fost depus în afara termenului legal, iar 

recurentul nu solicită repunerea în termen sau instanţa 

de recurs a refuzat să efectueze repunerea în termen; 

c) cererea de recurs a fost depusă de o persoană care nu 

este în drept să declare recurs; 

 

d) Cererea de recurs nu este semnată sau este semnată 

necorespunzător. 

21. Se acceptă de principiu.  

A se vedea  comentariile expuse la pct. 90 din 

prezenta sinteză. 
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25.  La Art. II art.449 lit. f) CPC trebuie reintrodus 

după cum e prevăzut în Hotărârea Curţii 

Constituţionale: 

f) s-a constatat că prin actul normativ declarat 

neconstituţional şi care a fost aplicat la emiterea 

hotărîrii judecătoreşti irevocabile s-au încălcat 

drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de 

Constituţie şi Convenţia Europeană, iar consecinţele 

grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi nu 

pot fi remediate decît prin revizuirea hotărîrii 

pronunţate. 

25. Nu se acceptă. 
În vederea executării Hotărîrii Constituţionale nr. 

16 din 25 iunie 2013, deja a fost elaborat un proiect 

de Lege separat, care a fost remis Guvernului spre 

examinare la data de 23 ianuarie 2014. Ulterior, 

proiectul respectiv a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua la data de 12 iunie 2014. 

26.  La Art. II  pct.32 din proiect sintagma „curții de 

apel” trebuie substituită cu sintagma „instanţa de apel” 

26. Se acceptă. 

27.  La Art. III al.(2) al  art. 10 propunem 

includerea după cuvîntul ”sesizarea” a cuvîntului 

”biroului”, or, conform prevederilor art. 25 al Legii 

privind executorii judecătoreşti forma de organizare a 

activităţii executorului judecătoresc este anume cea de 

birou.  

27. Nu se acceptă. 

În cazul de față nu ne interesează forma de 

organizare a activității executorului judecătoresc, ci 

persoana căruia i se adresează sesizarea de începere 

a procedurii de executare, iar aceasta este depusă nu 

pe numele biroului, ci pe numele executorului 

judecătoresc, care este responsabbil de executarea 

documentelor executorii. 

28. La Art. III al. (3) al art. 19, alin. (1) și (3) al art. 

64, al. (4) al art. 135, alin. (2), (3), (4) şi (5) ale art. 

136,  la lit. e) a alin. (1) al art. 139, al. (2) al art. 142, 

al. (7) al art. 147 cuvintele ”instanţa de judecată” se 

substituie cu ”judecătorul.” Operarea modificărilor 

indicate ar avea drept efect despovărarea instanţelor 

de judecată de proceduri suplimentare, inutile de fapt 

în situaţiile cînd nu există litigiu de drept – or, 

procedurile la care se referă articolele enumerate ţin 

de verificarea instantanee de către judecător a 

conformităţii unor acţiuni efectuate sau solicitate a fi 

efectuate de către executorul judecătoresc, şi nu de 

28. Se acceptă. 



 11 

rezolvarea unor litigii între părţi.  De altfel, pentru 

unele proceduri legiuitorul a prevăzut soluţionarea 

unipersonală de judecător a unor incidente din 

procedura de executare - cum ar fi cazul reglementat 

la al. (5) al art. 115 CE (”Judecătorul va confirma 

legalitatea acestei acţiuni procesuale printr-o 

menţiune pe procesul verbal de sechestru.”). Astfel 

avînd ca punct de reper necesitatea asigurării 

celerităţii procedurii de executare, dar şi a optimizării 

activităţii instanţelor de judecată, considerăm 

oportună inserarea acestei completări. 

29. La Art. III se propune a completa lit. a) a art. 22 

cu următoarele”, inclusiv sub forma documentului 

electronic.” Completarea respectivă ar asigura 

existenţa premiselor care ar legifera modernizarea 

proceselor de lucru atît ale autorităţilor publice cu 

care interacţionează executorii judecătoreşti, cît şi a 

executorilor nemijlocit.  

29. Nu se acceptă. 

Nu este negată necesitatea modernizării proceselor 

de lucru, însă, operarea acestei modificări nu va 

duce la modificări semnificative, atîta timp cît, nu 

se reglementează amplu forma şi modul de utilizare 

a documentului electronic. Astfel, chestriunea 

abordată urmează a fi exeminată suplimentar şi va 

face probabil obiectul unui alt proiect de lege. 

30.  La Art. III se propune completarea lit. u) a art.22 

cu o nouă propoziţie ”să beneficieze de asistenţa 

executorilor judecătoreşti asociaţi în cazul acţiunilor 

procesuale complexe sau pe perioada lipsei temporare 

de la birou, dacă legea nu prevede altfel.” – 

completare menită să asigure suportul şi soluţia legală 

pentru cazurile cînd în virtutea circumstanţelor 

obiective executorul judecătoresc nu activează 

temporar (concediu de odihna, concediu de  boală, 

deplasare de serviciu etc.) 

30. Nu se acceptă. 

Subiectul respectiv este reglementat de art. Legea 

nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătorești și nu trebuei să facă obiectul de 

reglementare a Codului de executare. Mai mult ca 

atît, a fost deja înaintat în Parlament un proiect de 

Lege pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative, care reglementează cine îl înlocuiește pe 

executorul judecătoresc.  

31. La Art. III se propune completarea art. 27 cu un 

alineat nou (4)
1 

cu următorul conţinut ”După aplicarea 

măsurilor de asigurare a acţiunii, bunurile rămîn la 

locul de păstrare indicat de instanţa  de judecată. În 

cazul cînd acesta nu este indicat, se aplică 

reglementările generale ale CE.” – prezenta 

completare ar oferi soluţia pentru situaţiile frecvent 

31. Se acceptă. 
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existente cînd e dificil a stabili soluţia optimă și 

echidistantă pentru locul păstrării bunurilor în cazul 

aplicării sechestrului în calitate de măsură de 

asigurare a acţiunii. 

32. La Art. III se propune la art. 54 propunem 

separarea propoziţiei a doua din alin. (2) într-un 

alineat distinct, pentru a evita echivocul în 

interpretarea acesteia, ea fiind aplicabilă şi situaţiei 

reglementate de alin. (1).  

32. Se acceptă. 

33.  La Art. III se propune art. 89, subpunctul 2) 

urmează să devină lit. h) a subpunctului 1), fiind 

completat cu ”necesare familiei debitorului” - în acest 

mod fiind delimitată clar imposibilitatea urmăririi 

seminţelor de culturi agricole ale persoanei fizice, 

necesare pentru întreţinerea familiei acesteia. 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 

33.  Se acceptă. 

 

34. La Art. III art. 89 considerăm necesar a exclude 

subpunctul 4), considerînd nejustificată exceptarea de 

la urmărire a produselor agricole perisabile – în 

special în eventualitatea cînd comercializarea acestora 

este genul de activitate al debitorului. 

34. Se acceptă.  

35. La Art. III se propune introducerea la lit. h) a art. 

127 după cuvintele ”documentelor confirmative 

privind” a sintagmei ”achitarea integrală a preţului de 

vînzare” – necesitatea introducerii completării 

respective rezultă din prevederile art. 491 CC, cît şi 

art. 78 al Legii cu privire la gaj care indică drept 

35. Se acceptă.  
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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. 

36. La Art. III se propune completarea alin. (5) al art. 

125 cu următoarele ”În cazul cînd suma urmărită este 

mai mare decît preţul de vînzare a bunului propus de 

debitor şi/sau în cererea de participare la licitaţie cel 

puţin un participant oferă un preţ mai mare decît cel la 

care intenţionează să vîndă debitorul bunul, 

executorul judecătoresc poate refuza debitorului 

vînzarea de sine stătătoare a bunului. ” Această 

completarea e menită să asigure vînzarea bunurilor 

sechestrate în condiţii maximal eficiente şi profitabile, 

astfel ca să se  reuşească stingerea integrală a datoriei. 

36. Se acceptă.  

37. La Art. III, în art. 71 sintagma ”dispozitivului 

hotărîrii care urmează a fi executat sau dacă 

hotărîrea” se substituie cu ”actului de dispoziţie al 

instanţei de judecată ce urmează a fi executat sau are 

incidenţă asupra procedurii de executare sau dacă 

actul de dispoziţie al instanţei”, iar ultimul cuvînt din 

articol se substituie cu ”actului”, cu includerea în final 

a sintagmei ”, în modul stabilit de lege pentru 

explicarea hotărîrii judecătoreşti.” – considerăm 

oportune aceste modificări pentru a  asigura 

includerea în aria de aplicabilitate a acestui articol și a 

altor acte emise de instanţă, care sunt aduse la 

îndeplinire de executorii judecătoreşti (fiind 

nemijlocit documente executorii) sau care intervin în 

procedura de executare (diverse încheieri prin care se 

rezolvă unele incidente procedurale). 

37. Se acceptă. 

38. La Art. III, consideră necesar a reglementa 

statutul procesual al executorului judecătoresc în 
38. Se acceptă parţial. 

Conform modificărilor expuse executorul 
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cadrul examinării contestaţiilor depuse la actele emise 

de acesta (altele decît actele vizînd cheltuielile de 

executare). Pornind de la principiile stabilite la art.2 şi 

7 ale Codului de executare, am considera că 

includerea executorului judecătoresc în calitate de 

intervenient accesoriu sau principal nu ar fi oportună, 

motiv din care am crede necesar a contura în legislaţia 

procesual-civilă profilul unui participant aparte  la 

proces (eventual intervenient), care ar fi aplicabil 

executorului judecătoresc în situaţiile reglementate de 

Titlul VI al Cărţii întîi a CE, dar şi Ministerului 

Justiţiei sau BNM în situaţiile prevăzute de art. 470 

CPC etc. 

judecătoresc va avea statutul de pîrît în toate 

cazurile.  

 

39. La art.280 din CPC cifra „XXXIV” se substituie 

cu cifra „XXXIV
1
”. 

39. Se acceptă.  

40. În titlul Capitolului „XXXIV
1
” din CPC  

sintagma „sistarea temporară a” se substituie cu 

cuvîntul „suspendarea”. 

40. Se acceptă. 

41. La art.343
1 

alin. (1) şi (2) din CPC sintagma 

„sistarea temporară a” se substituie cu cuvîntul 

„suspendarea”. 

41. Se acceptă. 

42. La art.343
2 

alin. (1) din CPC sintagma „sistarea 

temporară a” se substituie cu cuvîntul „suspendarea” 

iar sintagma „sistarea valabilităţii” se substitue cu 

sintagma „suspendarea valabilităţii”. 

42. Se acceptă. 

43. La art.343
3 

din CPC sintagma „sistare temporară 

a” se substituie cu cuvîntul „suspendarea”. 
43. Se acceptă. 

44. La art.343
4 

din CPC sintagma „sistare temporară 

a” se substituie cu cuvîntul „suspendarea”. 
44. Se acceptă. 

45. La art.343
5 

din CPC sintagma „sistării temporare 

a” se substituie cu cuvîntul „suspendării”, iar  în 

întreg conţinutul art. 343
5 

sintagma „sistarea 

temporară a” se substitue cu sintagma „suspendarea”. 

45. Se acceptă. 

46. Capitolul XXXIV
1
 din CPC după art. 343

5
 se 

completează cu un nou articol 343
6
 cu următorul 

46. Se acceptă parţial. 

Modificarea a fost operată la art. 39 din CPC. 
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conţinut: 

„Articolul 343
6
. Competenţa jurisdicţională 

Cererile de suspendare a valabilităţii sau de retragere 

a licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de 

întreprinzător se depun la instanţa de judecatorească 

de la sediul petiţionarului.” 

47. Propune amendarea alin. (7) art. 37 din Codul de 

executare şi anume, după cuvintele „a actelor 

executorului judecătoresc” se popune completarea cu 

cuvintele „şi a spezelor procedurii de executare”. 

Ţinînd cont de natura documentelor executorii vizate 

de alin. (7), această modificare va contribui la 

executarea acestor categorii de documete executorii şi  

va exclude situaţiile de tărăgănării întreprinderii de 

către executorul judecătoresc unor acţiuni de 

executare pe motivul neavansării spezelor.  

47. Se acceptă.  

29. Consiliul Concurenţei 48.  La Art. III pct. 1  se prevede modificarea art. 11 

din CE, fiind stabilite ca documente executorii actele 

emise de organele fiscale şi vamale, propun 

completarea art. 11 al CE cu o nouă literă cu următorul 

cuprins: 

„actele emise de Consiliul Concurenţei”. 

48. Se acceptă. 

30. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor 

49. La Art. III alin. 21 al proiectului de lege sintagma 

„în mărime de 3% din suma depusă, dar nu mai puţin 

de 500 de lei” urmează a fi exclusă, deoarece încalcă 

dreptul debitorului la un proces echitabil. 

Astfel, debitorului îi este îngrădit  dreptul de a depune 

cauţiunea, precum şi dreptul de a suspenda documentul 

executoriu pînă la pronunţarea unei hotărîri definitive 

şi irevocabile 

Luînd în consideraţie, că suma litigioasă nu este 

recunoscută şi urmează ca instanţa de judecată să se 

pronunţe, limitarea dreptului debitorului de contestare 

a actelor judecătoreşti prin aplicarea de taxe 

suplimentare este ilegală. 

49. Se acceptă.  

Modificarea respectivă a fost exclusă din proiect. 

 

31. Casa Naţională de Asigurări Sociale 50. Articolul V prevede că „cheltuielile de executare 50. Se acceptă.  
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se achită în ordinea şi condiţiile prevăzute de 

prevederile Codului de Executare”. Nu susţine 

modificarea dată. 

În conformitate cu art. 36 al Codului de executare, 

cheltuielile de executare se compun din taxele pentru 

efectuarea actelor executorului judecătoresc, spezele 

procedurii de executare şi onorariul executorului 

judecătoresc. 

Astfel, în cazul intentării procedurii de executare, după 

intentarea procedurii de insolvabilitate a debitorului, 

cheltuielile de executare deja sunt incluse în cheltuieli 

ale procesului, iar modificarea articolului nu are sensul 

logic. 

În cazul în care procedura de executare a fost intentată 

pînă la intentarea procedurii de insolvabilitate 

cheltuielile de executare deja sunt atribuite la rangul de 

creanţe chirografare, cu atît mai mult, că în majoritatea 

cazurilor cheltuielile de executare sunt avansate de 

creditor. Or, onorariul executorului judecătoresc este 

mai presus decît salariul invalizilor de muncă sau al 

salariaţilor. 

Prin operarea modificărilor în Legea insolvabilităţii se 

observă tendinţa de a facilita încasarea onorariului 

executorului judecătoresc şi intimidarea creditorilor 

chirografari, care de asemenea au creanţe faţă de 

debitorul insolvabil. 

32. Centrul Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal 

51.  În partea ce ţine de intenţia de completare a art. 

167 alin. (1) din Codul de procedură civilă cu o 

normă nouă, prin care se va impune anexarea la cererea 

de chemare în judecată, inclusiv a copiei buletinului de 

identitate a reclamantului – persoană fizică, expunem 

următoarea poziţie: 
 
În condiţiile Legii privind actele de identitate din 

sistemul naţional de paşapoarte, buletinul de identitate 

reprezintă un document oficial, eliberat de autoritatea 

51. Nu se acceptă.  

Justiţia este publică. Aceste date cu caracter 

personal urmează a fi protejate de instanţa de 

judecată și sunt necesare pentru eficiența înfăptuirii 

mai multor categorii de acțiuni procesuale cu ar fi:  

-stabilirea competenței și soluționarea conflictelor 

de competență; 

- strămutarea pricinii; 

- înștiinţarea persoanelor, care sunt implicate, sau 

trebuie să fie implicate în examinarea cauzelor 
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competentă care atestă identitatea, statutul juridic şi 

domiciliul sau reşedinţa titularului. 

Conform art. 3 alin. (5) al acestui act legislativ, 

buletinele de identitate conţin o serie de date, precum: 

numele, prenumele şi patronimicul, fotografia, 

semnătura personală, cetăţenia, data şi locul naşterii, 

IDNP-ul, sexul, reşedinţa, datele biometrice (grupa 

sanguină). 
 

Toate aceste informaţii reprezintă date cu caracter 

personal, prelucrarea cărora urmează a fi efectuată în 

condiţiile strict stabilite de Legea privind protecţia 

datelor cu caracter personal, precum şi să nu 

prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale subiecţilor acestor date cu caracter 

personal. 

Potrivit prevederilor art. 5 al Convenţiei pentru 

protecţia persoanelor referitor la prelucrarea 

automatizată a datelor cu caracter personal, încheiată la 

Strasbourg la 28 ianuarie 1981, art. 6 al Directivei 

95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date şi art. 4 al 

Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, 

datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării, 

trebuie să fie: 

- prelucrate în mod corect şi conform 

prevederilor legii; 

- colectate în scopuri determinate, 

explicite şi legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate 

într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 

- adecvate, pertinente şi neexcesive în 

ceea ce priveşte scopul pentru care sînt colectate şi/sau 

prelucrate ulterior. 

A fost reţinut că intenţia autorilor proiectului de a 

civile; 

- garantarea dreptului la apararea prin comunicarea 

actelor procesuale; 

- contestarea hotărîrilor/încheierilor judecătorești. 

Nu în ultimul rînd, aceste date sunt necesare pentru 

demararea corectă a procedurii de executare, care 

presupune un titlul executoriu, care constă în 

preluarea datelor corecte din actele de identitate.  

Persoanele fizice sunt în drept să întreprindă 

singure măsuri de depersonalizare a informaţiilor ce 

ţin de grupa sanguină, situaţia militară, participarea 

la alegeri etc. 
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completa art. 167 alin. (1) Cod de procedură civilă, 

urmăreşte: 

- scopul „clarificării unor date de 

identificare ale reclamantului pentru a facilita atît 

procedura de înştiinţare legală, cît şi cea de executare 

efectivă a hotărîrii judecătoreşti” 

- evitarea instrumentării de dosare civile 

simulate, în privinţa persoanelor domiciile sau sediile 

cărora nu se cunosc; 

- oferirea certitudinii procesului civil prin 

prezentarea obligatorie de acte primare de identificare 

a reclamantului, care va consolida şi puterea de lucru 

judecat al hotărîrii judecătoreşti. 
 
De asemenea, la examinarea problemei a fost reţinut 

că: 

a) potrivit art. 166 alin. (2) Cod de 

procedură civilă, reclamantul trebuie să indice în 

cererea de chemare de judecată anumite categorii de 

date cu caracter personal ale sale, precum: numele, 

prenumele, adresa de domiciliu, numărul de 

telefon/fax, adresa electronică, semnătura; 
 
b) potrivit prevederilor art. 198 alin. (2) 

Cod de procedură civilă, preşedintele şedinţei de 

judecată este obligat să verifice identitatea persoanelor 

prezente, împuternicirile persoanelor cu funcţie de 

răspundere şi cele ale reprezentanţilor; 
 
c) instanţele de judecată pot să consulte 

datele cu caracter personal din cadrul Registrului de 

stat al populaţiei, inclusiv să verifice suplimentar 

IDNP-ul părţii în situaţia cînd există dubii în privinţa 

identităţii reclamantului sau pentru evitarea unor 

dosare civile simulate; 
 

d) conform prevederilor art. 30 din Codul 

civil, domiciliul persoanei fizice este locul unde 
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aceasta îşi are locuinţa statornică sau principală iar 

reşedinţa acesteia este locul unde îşi are locuinţa 

temporară sau secundară.  
 
În consecinţă, chiar dacă prelucrarea anumitor 

categorii de date cu caracter personal consemnate în 

buletinul de identitate ar putea fi, eventual, 

reglementată prin completarea art. 167 alin. (1) Cod de 

procedură civilă cu normele propuse de autor, 

caracterul special al anumitor categorii de date cu 

caracter personal impune necesitatea respectării 

prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) al Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal, prin raportare la 

scopul pentru care sînt aceste date colectate. 
 

1) În acest sens, categoriile de date cu caracter 

personal precum: grupa sanguină, situația militară, 

participarea la alegeri/referendumuri inclusiv care 

vizează soţul/soţia şi copii minori a reclamantului, 

furnizate odată cu eventuala anexare a copiei de pe 

buletinul  

de identitate al acestuia, sînt excesive scopului 

declarat. 

 

O soluţie în acest caz fiind reformularea art. II al 

proiectului după cum urmează: 
 

„8. Art. 167 alineatul (1) se completează cu litera a
1
) 

cu următorul cuprins: 
 

a
1
) copia actului de identitate a reclamantului, persoană 

fizică (asigurîndu-se procedurile de depersonalizare a 

informaţiei privind grupa sanguină, situaţia militară, 

participarea la alegeri/referendumuri inclusiv cele care 

vizează soţul/soţia şi copii minori) sau a actului de 

constituire a persoanei juridice;” 

33. Procuratura Generală 52.  La Art. I pct. 1 şi 2  din proiect nu este clar de ce 

autorul a propus asemenea completare, deoarece norma 
52. Se acceptă.  
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din cod conţine deja  o astfel de reglementare. 

53.  La Art. I pct. 20  care prevede modificarea la art. 

318
6
 din CPC autorul probabil s-a referit la alin. (1) 

deoarece alin. (2) nu conţine  

53. Se acceptă. 

54.  La Art. I pct. 25  care propune completarea art. 

375 din CPC cu alin. (4) şi (5) ce reglementează 

împuternicirile instanţei de judecată de a înceta 

procedura în apel autorul dublează reglementările deja 

existente în art. 369 din CPC.   

54.  Nu se acceptă. 

Nu este o dublare, deoarece este vorba de 

imputernicirea pe care instanţa nu a reusit să o 

verifice pînă la intentare, astfel, instanţa o verifică 

similar examinării în fond.  

55. La Art. I pct. 29  ce ţine de completarea  art. 427  

CPC textul  nu este destul de clar şi se propune de a 

completa norma cu temeiurile în care instanţa de recurs 

va fi în drept să restituie recursul împotriva încheierii. 

Astfel, de exemple ar fi în cazul în care recursul a fost 

depus în afara termenului legal, iar recurentul nu a 

solicitat repunerea în termen, sau instanţa de recurs  a 

respins cererea de repunere în termen sau dacă recursul 

a fost depus de o persoană care nu este în drept să-l 

declare.  

55. Se acceptă.  

34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Apărării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. În nota informativă la proiect se propune 

excluderea de la art.15 alin.(2) Cod de executare a 

lit.c) şi d), însă în proiectul de lege această propunere 

nu se regăseşte. În acest context considerăm oportun 

operarea modificărilor în proiect în conformitate cu 

Nota informativă în parte ce se referă la excluderea 

lit.c) şi d). 

56. Se acceptă parţial. 

Au fost operate modificări în Nota informativă, 

deoarece propunerile respective existau anterior în 

versiunea iniţială  a proiectului elaborată  de grupul 

de lucru. 

 

 

57. Considerăm inoportună completarea propusă la 

art.37 alin.(8) Cod de executare, privind avansarea 

spezelor procedurii de executare pentru documentele 

executorii conform cărora statul are calitatea de 

creditor, deoarece aceste mijloace financiare urmează a 

fi alocate din bugetele autorităţilor publice respective. 

57. Se acceptă.  

58. Urmează a fi revizuite prevederile alin.(3
2
)
 
propus 

spre completarea art.60 din Codul de executare, în 

parte ce se referă la trimiterea la „termenele indicate la 

alin.(1) şi (2)”, deoarece aceste alineate nu conţin 

58. Se acceptă.  
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careva termene de referinţă. 

59. Propunerea de modificare a art.72 alin.(5) Cod de 

executare în partea ce se referă la Serviciul Grăniceri 

este irelevantă dat fiind faptul că Serviciul Grăniceri a 

fost exclus din prevederile art.72 prin Legea nr.304 din 

26.12.2012; 

59. Se acceptă.  

Au fost excluse modificările ce se referă la 

substituirea sintagmei „Serviciul de Grăniceri” cu 

sintagma „Poliţiei de Frontieră”. 

60. Urmează a fi excluse discrepanţele între conţinutul 

proiectului de lege de modificare a art.161 alin.(3) şi de 

la Nota informativă referitor la încasarea taxei de stat 

pentru cererile de contestare a actelor de executare. În 

acest context considerăm oportună redacţia prevăzută 

în proiectul de lege, concomitent aceasta fiind în 

concordanţă cu modificarea Legii taxei de stat propusă 

la Art.I din proiect. 

60. Se acceptă. 

Modificarea dată a fost exclusă din proiectul de 

lege.  

61. La art.163 Cod de executare, reieşind din 

principiul independenţei executorului judecătoresc şi 

inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea de executare a 

documentelor executorii, iar actele de executare ţin în 

exclusivitate de activitatea executorului judecătoresc, 

considerăm neraţional ca reclamaţiile privind 

contestarea actelor de executare întocmite de 

executorul judecătoresc să fie înaintate împotriva 

creditorului sau debitorului. Astfel, executorul 

judecătoresc în cadrul procedurii de executare emite un 

şir de acte de executare, însă probarea legalităţii 

acestora revine creditorului sau debitorului şi nu 

emitentului (executorului judecătoresc). Prin prisma 

celor expuse mai sus, propunem revizuirea prevederilor 

art.163 cu scopul ca contestarea actelor de executare să 

fie înaintate împotriva executorului judecătoresc. 

61. Se acceptă.  

62. Considerăm raţională completarea prevederilor 

Codului de executare cu reglementări ce ar extinde 

modul de executare a documentelor executorii cu 

caracter nepecuniar (Anexa la Codul de executare) 

conform procedurii şi termenelor prevăzute la 

executarea documentelor executorii privind 

62. Nu este clară propunerea formulată. 
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dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din 

contul bugetului de stat şi din contul autorităţilor 

publice prevăzută la art.15 alin.(5) Cod de executare. 

63. Urmează a fi revizuite prevederile art.38 alin.(4) 

lit.b) Cod de executare, deoarece conform pct.30 al 

Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.10 din 

16.12.2013 „Cu privire la aplicarea de către instanţele 

judecătoreşti a unor prevederi ale Codului de executare 

în cauze civile”, onorariu executorului judecătoresc 

reprezintă recompensa pentru munca executorului. 

Astfel, în cazul cînd executorul judecătoresc nu a 

încasat careva mijloace financiare conform 

documentului executoriu, considerăm iraţională 

încasarea onorariului în legătură cu încetarea 

procedurii de executare în temeiul art.83 lit.e) Cod de 

executare. Cu atît mai mult că, situaţia dată de multe 

ori poate fi imprevizibilă, precum şi deseori nu poate fi 

imputabilă creditorului. Concomitent, prevederile 

art.38 alin.(4) lit.b) coroborate cu art.83 lit.e) Cod de 

executare, pot condiţiona încasarea nejustificată a 

mijloacelor  din contul autorităţilor publice, astfel 

afectînd bugetul de stat. 

63. Nu se acceptă. 

Executorul judecătoresc este obligat să întreprindă 

măsurile prevăzute de lege pentru executarea 

operativă a documentelor executorii. Deși 

executarea silită face parte integrantă a procesului  

civil (Hornsby v. Grecia, hotărârea CtEDO din 19 

martie 1997), activitatea executorului judecătoresc 

este distinctă de activitatea instanței judecătorești. 

Potrivit statisticii judiciare generate de către CSM 

exercitarea căilor de atac de către justițiabil este în 

creștere. Concomitent, a crescut și numărul de 

cazuri în care actul de dispoziție în temeiul căruia 

se eliberează documentul executoriu a fost anulat 

după ce hotărârea a devenit definitivă, adică 

executorie. Prin urmare exercitarea căilor de atac 

prin care poate fi anulat actul de dispoziție în 

temeiul căruia a fost eliberat documentul 

executoriu, derulează o perioadă de timp 

îndelungată. În această perioadă de timp, 

executarea silită decurge și sunt întreprinse măsuri 

de executare silită, ceea ce reprezintă activitatea 

executorului judecătoresc, care este disctinctă de 

activitatea altor organe și care derulează pe 

parcursul perioadei de până la anulare, iar anularea 

se produce independent de voința executorului 

judecătoresc. Astfel, activitatea executorului 

judecătoresc, fiind supusă remunerării așa cum 

menționează CSJ în hotărârea sa explicativă,  este 

identică cu activitatea în cazul executării cu succes 

a documentului executoriu, iar eventuala anulare, 

nu este imputabilă executorului judecătoresc. 

 35. Curtea de Apel Cahul 64. Capitolul XIII al CPC reglementează procedura de 64. Nu se acceptă.  
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asigurare a acţiunii, care include: modul de soluţionare 

a cererii de asigurare a acţiunii (art. 177), substituirea 

unei forme de asigurare a acţiunii printr-o altă formă 

(art. 179), anularea măsurilor de asigurare a acţiunii 

(art.180), iar art. 181 CPC statuează modul de atacare a 

încheierilor de asigurare a acţiunii, se propune 

completarea anume a art. 181 CPC cu cuprinsul că, 

toate încheierile în vederea asigurării sau neasigurării 

acţiunii, substituirea unei forme de asigurare a acţiunii 

printr-o altă formă, anularea măsurii de asigurare pot fi 

atacate cu recurs, fără a completa în acest sens art.179, 

art. 180 CPC. 

Art. 181 din CPC generic vorbind se referă la 

atacarea încheierii de asigurare a acţiunii, acest fapt 

îl implică atît conţinutul articolului, cît şi 

denumirea acestuia. O singură prevedere, şi anume 

cea  de la alineatul (3) a acestui articol face referire 

la recursul împotriva încheierii de anulare a 

măsurilor de asigurare a acţiunii sau de substituire a 

unei forme de asigurare cu o alta. În acest caz se 

vorbeşte despre faptul suspendării executării în 

situaţia acestui recurs.  

Prin urmare, art. 181 nu acoperă în mod direct 

situaţii precum, contestarea substituirii unei forme 

de asigurare a acţiunii printr-o altă formă sau 

anulării măsurilor de asigurare a acţiunii. Din 

aceste considerente, menţinem completările operate 

la art. 179 şi 180 din Codul de procedură civilă. 

65. Dat fiind faptul că, completările cu alineatele (3
1
) şi 

(5) care se propune in art. 180 CPC, se referă la 

procedura de executare silită a unei hotărîri 

judecătoreşti, este rezonabil şi raţional ca aceste 

completări să fie prevăzute in alin.(5) al art.63 Cod de 

executare, ca alin.(6); alin.(3
1
) al art. 83 Codului de 

executare ca alineatul (2). 

65. Nu se acceptă.  

Sfera de reglemenare este sub ospiciul CPC si nu 

CE ,deoarece se refera la sigurarea acţiunii civile în 

faza examinării cauzei şi nu în cadrul procedurii de 

executare şi care urmează a fi executată şi nu se 

referă la executarea unei hotărîri judecătoreşti.  

66. În redacţia existentă alin.(1) al art. 182 CPC, 

statuează că, acceptînd asigurarea acţiunii, judecătorul 

sau instanţa poate cere reclamantului o cauţiune a 

prejudiciilor care ar putea fi cauzată pîrîtului. 

Atunci dacă se propune că, după cuvîntul 

„reclamantului” se completează cu cuvintele” la 

solicitarea părţii interesate”, atunci şi la sfîrşitul 

cuvîntului „pîrîtului” să fie schimbat cu cuvîntul 

„acesteia, se are în vedere partea interesată”, dat fiind 

că, partea cointeresată poate fi inclusiv şi pîrîtul. 

66. Nu se acceptă. 

Nu este clară justificarea intervenţiei propuse. 

67. Dat fiind faptul că, art.374 CPC, reglementează 

procedura de retragerea apelului, care nu are nimic 

comun cu completările care se propun in cazul cînd 

67.  Nu se acceptă. 

Încetarea procedurii de apel se dispune pe diferite 

temeiuri, o parte din ele sunt deja reglementate de 
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conform completărilor propuse prin alineatele (a) şi (5) 

se încetează procedura de apel după punerea apelului 

pe rol. De aceea propunem ca completările să fie 

formulate ca un articol aparte art.374
1
. 

Reieşind din completările care se propun la alineatul 

(4) care prevede încetarea procedurii de apel pe motiv 

că apelul a fost depus in afara termenului legal, iar 

apelantul nu a solicitat repunerea in termen sau instanţa 

de apel a respins cererea de repunere in termen (lit.a)) 

şi de faptul ca repunerea in termen a apelului se 

efectuează conform prevederilor art. 116 alin.(2) CPC 

în şedinţă de judecată cu citarea părților, se propune 

excluderea lit.b) din alin.(l) al art. 369 CPC. 

art. 374 din CPC. Prin urmare temeiurile de 

încetare a procedurii de apel trebuie să fie 

reglementate în acelaşi articol. 

68. La pct.27 din proiectul Legii se propune şi 

completările cu alineatul (3) propuse in art.423 CPC să 

fie incluse în art.359 CPC (atacarea încheierilor emise 

în prima instanţă), la sfîrşitul alin. (l) prezentului 

articol. 

68. Nu se acceptă.  

Art. 359 din CPC presupune exercitarea unei căi 

comune de atac împotriva hotăririi şi încheierilor, 

respectiv, apel separat împotriva incheierilor nu 

există dacă nu este depus apel împotriva hotărîrii.  

36. Ministerul Finanţelor 69. La Art. I  se comunică că Nota informativă  nu 

conţine referinţă la modificarea dată, nefiind astfel 

justificat cuantumul stabilit.  

69. Se acceptă. 

Modificarea respectivă a fost exclusă din proiectul 

de lege. 

70.  La Art. II , pct. 1 şi 2 de exclus, deoarece 

cuvintele „şi cele specializate” sunt deja prevăzute în 

varianta art. 1 şi 2 

70. Se acceptă. 

Modificarea respectivă a fost exclusă din proiectul 

de lege. 

71.  La Art. III  pct. 13, modificările propuse la art. 41 

alin. (3) comunică despre disensiunile între informaţia 

prezentată în proiectul de lege şi nota informativă.  

Astfel, conform proiectului de lege, sintagma „sau în 

cel mult 3 zile” urmează să fie înlocuită cu cuvintele 

„dar nu mai mult de 4 zile”, iar conform notei 

informative „sintagma imediat sau în cel mult 3 zile”  

să fie înlocuită, respectiv cu cuvintele „în cel mult 5 

zile”. Prin urmare, modificările prezentate în proiectul 

de lege urmează a fi corelate, apreciindu-se termenul 

de 4 sau 5 zile. 

71. Se acceptă. 

72. La Art. III pct. 15 constată că modificările 72. Se acceptă parțial. 
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propuse la alin. (3) din art. 60 vin în defavoarea 

debitorului. În acest sens, constată că excluderea 

termenului de executare benevolă generează cheltuieli 

suplimentare pentru debitor. Astfel, susţin poziţia de a 

menţine acest alineat fără modificări. 

Urmare a modificărilor operate la art. 60 alin. (3) 

prin Legea nr. 42  din 27 martie 2014 pentru 

modificarea şi completarea Codului de executare al 

Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 

2004, proiectul reglementează pentru prevederea 

menționată supra doar completarea cu următorul 

text: 

„Debitorului i se va expedia şi copia, certificată 

de executorul judecătoresc, de pe documentul 

executoriu. Curgerea termenului începe din 

momentul comunicării debitorului  încheierii cu 

privire la intentarea procedurii de executare, în 

condiţiile art. 67 din prezentul cod.” Astfel, 

completarea dată, are drept scop oferirea unor 

garanții suplimentare debitorului și nu-i lezează 

careva drepturi.  

73. La Art. III pct. 17  atrage atenţia asupra 

modificărilor propuse la art. 64 alin. (3) prin menţiunea 

că interdicţia de a părăsi ţara nu poate fi revocată de 

către executorul judecătoresc. 

73. Nu se acceptă. 

Această măsură se încadrează în măsurile de 

asigurare a executării documentului executoriu. 

Întrucât, CtEDO a subliniat în cauza Stamose v. 

Bulgaria, hot. din 2012, că organul care a 

solicitat/aplicat această măsură urmează să depună 

deligența sporită în privința verificării temeiniciei 

menținerii acesteia în viitor, iar în cazul în care a 

dispărut necesitatea unei asemenea măsuri, aceasta 

urmează a fi anulată, în scopul reducerii termenului 

de anulare a măsurii aplicate, executorul 

judecătoresc va avea dreptul să o revoce, 

urmărindu-se eliminarea formalismului excesiv și 

sporirea celerității anulării măsurii aplicate. 

Totodată, aplicarea acestei măsuri va fi aplicată cu 

implicarea instanței judecătorești în scopul 

aprecierii proporționalității ingerinței în drepturile 

persoanei. 

74.  La Art. III, analizînd întreg cuprinsul art. 67 74. Se acceptă.  
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deducem faptul că, alin. (8) contravine sensului alin. 

(1) al articolului nominalizat.  

Totodată, atrage atenţia că, conform alin. (1) actele 

executorului judecătoresc se înmînează  personal, 

indiferent de adresa indicată în titlul executoriu. Astfel,  

în cazul în care se înmînează personal, nu mai este 

necesară  indicarea menţiunii „înmînare” din alin. (1), 

întrucît va exista o coliziune de sens între alin. (1) şi 

alin. (8). 

A doua modalitate de transmitere a documentului 

executoriu stabilită prin alin. (8) este cea de 

comunicare. În acest sens, este discutabilă procedura 

aleasă de autorii proiectului ce consideră comunicat 

actul la adresa titlului executoriu, deoarece executorul 

judecătoresc poate alege o altă modalitate ce nu asigură 

informarea corectă şi în termen a debitorului. Astfel, 

pot exista situaţii cînd se derulează litigii în absenţa 

debitorului, cu citarea lor la adresa greşită, iar 

comunicarea actelor de executare doar la adresa din 

titlul executoriu va leza în continuare drepturile 

acestuia. 

75.  La Art. III pct. 19 modificările propuse la art. 72 

alin. (5) CE, menţionează că în conformitate cu Art. 

XXIX pct. 2 al Legii nr. 304 din 26 decembrie 2012 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, 

sintagma „Sau ai Serviciului Grăniceri” a fost exclusă. 

Prin urmare este necesară o claritatea în acest sens, 

75. Se acceptă. 

Propunerea de substituire a cuvintelor „Serviciului 

de Grănicei ” cu cuvintele „Poliţiei de Frontieră” au 

fost exclusă din proiect. 

37. Ministerul Economiei 76.  Conform art. 15 din CE documentul executoriu  se 

prezintă spre executare de către creditor. Totodată, 

instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu 

spre executare în pricinile ce ţin: a) de confiscarea 

bunurilor; b) de urmărirea sumelor ce urmează a fi 

făcute venit la stat; c) urmărirea sumelor încasate din 

contul statului, din contul întreprinderilor de stat şi al 

celor municipale, al societăţilor comerciale cu capital 

majoritar de stat; d) de urmărirea pensiei de întreţinere; 

76. Nu se acceptă.  

Includerea trimiterii la alin. (3) și (4) ale art. 30 CE 

ar face lipsită de orice logică completarea din 

proiect – or, sensul acestei norme este de a oferi 

posibilitatea alegerii de către creditor a altui 

executor judecătoresc decît ce prevăzut la al. (3) și 

(4) ale art. 30 CE. 
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e) de încasarea 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; e
1
) de 

repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului 

la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a 

dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii 

judecătoreşti; e
2
) de repararea prejudiciului cauzat prin 

acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 

procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti; f) de 

restabilirea la locul de muncă şi de încasarea salariului 

mediu pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la 

muncă; g) încasarea indemnizaţiilor pentru incapacitate 

temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări 

sociale prevăzute de lege. 

La rîndul său, potrivit art. 30 alin. (3) şi (4) din CE, 

executorul judecătoresc poate întreprinde acţiuni de 

executare silită doar în circumscripţia camerei 

teritoriale a executorilor judecătoreşti în care biroul său 

îşi are sediul. 

Documentele indicate la art. 15 alin. (2) al CE, cu 

excepţia celor indicate la lit. c) se prezintă spre 

executare executorului judecătoresc în a cărui 

competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a 

executorilor judecătoreşti, se află domiciliul sau sediul 

debitorului.  

Documentele executorii indicate la art. 15 alin. (2) lit. 

c) din CE se remit din oficiu de către instanţa de 

judecată spre executare executorului judecătoresc 

indicat de creditor în cererea de eliberare a titlului 

executoriu.  

Astfel, în contextul prevederilor legale sus relatate, 

precum şi întru formarea unei clarităţi de procedură, la 

Art. III alin. (2) al proiectului Legii, (completările 

propuse la art. 15 din CE) după sintagma „conform 

procedurii stabilite de” urmează de introdus sintagma 
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„art. 30 alin. (3) , (4) şi”. 

Deşi amendamentul propus se încadrează în dreptul 

creditorului de a alege executorul judecătoresc unde va 

fi intentată procedura de executare, consideră oportună 

completarea în cauză. Consideră că precizarea dată va 

asigura responsabilizarea, atît a creditorului, cît şi a 

executorului judecătoresc, în sensul asigurării faptului 

că procedura a fost intentată la un executor 

judecătoresc competent.  

77.  În contextul modificărilor propuse la art. 15 şi 31 

din CE, consideră necesară stabilirea şi unei răspunderi 

(contravenţionale şi/sau penale) faţă de executorul 

judecătoresc pentru intentarea procedurii de executare 

a unui document în cazul în care acesta nu ţine de 

competenţa sa. 

77. Nu se acceptă.  

Pentru pedepsirea executorului judecătoresc pentru 

intentarea procedurii de executare a unui document 

în cazul în care acesta nu ţine de competenţa sa, 

există alte remedii legale. Pe de o parte, este 

prevăzut dreptul părților în procedura de executare 

de a contesta în instanța de judecată intentarea 

procedurii de executare, pe de altă parte, există 

mecanismul răspunderii disciplinare, care va 

permite, inclusiv, retragerea licenței executorului 

judecătoresc. Prin urmare, nu este clar rostul 

răspunderii penale sau contravenționale în acest 

caz. 

78.  La Art. III alin. (3) proiectul Legii este necesar de 

explicat şi de venit cu argumente justificative în 

privinţa instituirii posibilităţii efectuării vînzării 

bunurilor gajate/ipotecate „prin contractare”. 

78. Se acceptă.  

79.  În conformitate cu art. 22 alin. (3)  al Legii 780 din 

27 decembrie 2012 privind actele legislative, proiectul 

Legii în cauză urmează a fi supuse, în mod obligatoriu, 

unei expertize anticorupţie din partea Centrului 

naţional Anticorupţie.  

79. Se acceptă. 

După ce proiectul va fi definitivat în urma avizelor 

primite de la instituţiile interesate, acesta va fi 

remis Centrului Naţional Anticorupţie pentru 

efectuarea expertizei anticorupţie.  

38. Agenţia pentru Protecţia 

Consumatorilor 

80.  Obiectează împotriva propunerii expuse în art.I al 

proiectului, deoarece modificarea propusă în Legea 

taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.1992, va leza 

drepturile şi interesele legitime ale creditorului sau 

debitorului în cazul cînd aceştia nu dispun de mijloace 

80. Se acceptă.  

Modificarea respectivă a fost exclusă din proiectul 

de lege. Totuşi, art. 163 din Codul de executare a 

fost completat cu prevederi, conform cărora ăn 

cazut stabilirii că contestaţia a fost depusă cu rea-
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financiare. Prin urmare va afecta asigurarea unei 

executări adecvate şi în corespundere cu cerinţele 

legislaţiei în vigoare. Persoanele ce au suportat 

cheltuieli (inclusiv taxa de stat) la înaintarea acţiunii în 

instanţă şi examinarea litigiului, odată cu obţinerea 

cîştigului de cauză, pot suporta eventual cheltuieli 

suplimentare în caz de dezacord cu acţiunile 

executorului judecătoresc. Ori pare alogic faptul că la 

examinarea acţiunilor în domeniul protecţiei 

consumatorilor, reclamanţii sînt scutiţi de plata taxei de 

stat, iar la contestarea actelor de executare, ce vizează 

implementarea hotărîrilor judecătoreşti din acest 

domeniu, consumatorii să fie impuşi să achite taxa de 

stat. 

credinţă va putea fi aplicată amenda în mărime de 

la 10 la 30 unităţi convenţionale.  

81.  La art. II modificările propuse la art.177 

alin.(2) şi art.182 alin.(1) ale Codului de procedură 

civilă (CPC), vin în dezacord cu prevederile art.174 

CPC. Totodată nu este exclusă posibilitatea înaintării 

de către reclamant a cererii  de asigurare a acţiunii în 

şedinţa de judecată în curs. 

81. Se acceptă parţial  

Nu există dezacord între prevederile art. 177 şi 182 

din CPC deoarece soluţionarea problemei cauţiunii 

se face la cererea persoanei interesate în şedinţă de 

judecată, adică, total diferit, decît pentru procedura 

de asigurare. Solicitarea cauţiunii nu precede, ci 

este ulterioară asigurării acţiunii.  

În partea ce se referă la posibilitatea înaintării de 

către reclamant a cererii  de asigurare a acţiunii în 

şedinţa de judecată în curs, art. 182 a fost completat 

cu alin. (2
1
). 

82. La art. II completarea art.182 alin.(1) CPC cu 

expresia „la solicitarea părţii interesate” vine în 

dezacord cu prevederile art.177 CPC , care stabileşte 

că judecătorul sau instanţa soluţionează cererea de 

asigurare a acţiunii fără înştiinţarea pîrîtului şi a 

celorlalţi participanţi la proces, şi art.182 alin.(1) CPC 

care menţionează că „acceptînd asigurarea acţiunii, 

judecătorul sau instanţa poate cere reclamantului o 

cauţiune”. Prin urmare judecătorul poate decide în 

acelaşi timp ambele chestiuni, atît asupra asigurării 

acţiunii şi ca urmare asupra depunerii cauţiunii. 

82. Nu se acceptă. 

A se vedea compentariile expuse la pct. 66 din 

prezenta sinteză.  
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Redacţia actuală a normei art.182 alin.(1) CPC, oferă 

judecătorului posibilitatea de a asigura acel echilibru 

dintre drepturile şi interesele părţilor, odată cu 

examinarea cererii de asigurare a acţiunii.  Este 

inhechitabilă oferirea posibilităţii judecătorului şi nu 

instanţei de a decide asupra cererii de asigurare a 

acţiunii, ce afectează interesele pîrîtului, comparativ cu 

atribuirea doar instanţei (prin urmare în şedinţă, cu 

înştiinţarea părţilor) şi nu judecătorului, examinarea 

solicitării privind dispunerea cauţiunii, ce afectează 

interesele deja ale reclamantului. În acest context 

propunem oferirea judecătorului sau instanţei a 

dreptului de a cere reclamantului cauţiune atît din 

oficiu, cît şi la cererea părţii interesate. 

83. La art. II referitor la excluderea art.243 CPC 
menţionează că, norma art.24 alin.(1) al Codului de 

executare (CE) prevede că executorul judecătoresc 

calculează dobînzile şi alte sume rezultate din 

întîrzierea executării de la data la care hotărirea 

judecătorească a devenit definitivă. Prin urmare în 

cazul executării hotărîrii judecătoreşti dobînzile se 

calculează de la dată la care hotărîrea a devenit 

definitivă, iar în cazul celorlalte documente executorii 

de la data la care creanţa a devenit scadentă, pînă la 

data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în aceste 

documente. În acest context este posibilă modificarea 

corespunzătoare a normei art.243 CPC, ce ar releva 

determinarea de către instanţa de judecată prin 

hotărîrea emisă a dobînzilor calculate de la scadenţa 

pînă la emiterea hotărîrii. 

83. Nu se acceptă.  

Raţiunea modificării date constă în excluderea 

dublării competenţelor de calculare a penalităţilor 

pentru neexecutarea hotărârilor, întrucât Codul de 

executare (art.24) prevede această prerogativă 

pentru executorii judecătoreşti. Ordinea prevăzută 

de Codul de executare acoperă în mod clar şi 

suficient modul de calculare a dobînzilor de 

întîrziere a executării.   Prima neconcordanţa se 

rezumă la competenţa de a calcula dobînzile 

rezultate din întîrzierea executării. Nu considerăm 

că instanţa de judecată este pe deplin în drept de a-

şi  extinde prerogativele după momentul pronunţării 

hotărîrii, or,  prin pronunţarea hotărîrii, aceasta se 

dezinvesteşte de judecarea  cauzei, iar sarcina 

executării efective revine altui subiect – 

executorului judecătoresc. 

A doua neconcordanţă rezultă din termenele diferite 

prevăzute de cele 2 legi organice. În Codul de 

executare,  termenul pentru executare benevolă este 

de 15 zile (art.60  alin.(3) Cod de executare) de la 

momentul recepţionării  somaţiei de executare. Iar 
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art. 243 şi 246 CPC în mod expres admit că 

debitorul ar putea să nu execute hotărîrea definită 

un termen cu mult mai mare - 90 zile de la data 

rămînerii ei definitive. Ţinînd cont şi de art. 2, 

alin.(2) CPC, considerăm că instanţele de judecată 

nu vor indica în dispozitivul hotărîrii consecinţa 

neexecutării acesteia, or, aceasta este sarcina 

executorului judecătoresc. 

84. La art. II propune completarea modificării 

sugerate la art.346 CPC cu stipularea cazurilor la care 

se referă condiţia suplimentară. Ori nu toate cazurile 

menţionate în art.345 CPC necesită vădit respectarea 

procedurii prealabile. Este necesar de a lua în calcul şi 

cheltuielile de timp ce le impune respectarea procedurii 

prelabile. În acest context obiectăm împotriva 

excluderii expresiei „cerută de lege pentru sesizarea 

instanţei judecătoreşti” din art.348 CPC. 

84. Nu se acceptă. 

De fapt aceasta şi este intenţia judecătorului ca în 

toate cazurile de eliberare a  ordonanţei debitorul să 

cunoască intenţia creditorului şi eventual, să stingă 

benevol creanţa creditorului. 

85. La art. II modificarea propusă la art.452 CPC, 

nu asigură egalitatea în drepturi a părţilor în cadrul 

aceleiaşi căi de atac. Ori examinarea revizuirii în toate 

cazurile urmează să se efectueze pe aceleaşi principii, 

indiferent de instanţa judecătorească (judecătorie, curte 

de apel sau Curtea Supremă de Justiţie) care va 

examina.  

85. Nu se acceptă. 

Din cauză sporirii legalităţii şi temeiniciei hotărîrii 

care a avansat în ierarhia instanţelor judecătoreşti 

(instanţa de apel şi recurs). Participanţii la proces 

au avut şansa depunerii diligenţei totale în procesul 

de gestionare corectă a drepturilor lor procesuale, 

respectiv, în eventualitatea unei erori grave 

depistate de instanţele superioare, acestea vor putea 

înştiinţa toţi participanţii la proces, despre cererea 

de revizuire în mod public.  

86. La art. III propunerea menţionată la art.11 

lit.d) al CE se referă la redacţia actuală a lit.c).   
Ţinînd cont de tendinţa proiectului de a legifera 

practica actuală în domeniul executării, în vederea 

asigurării concordanţei şi aplicării uniforme a normelor 

în vigoare, propunem completarea art.11 lit.j) CE după 

cuvîntul „de sancţiuni”, cu expresia „măsuri de 

remediere”. Propunerea este axată pe: prevederile 

art.27 alin.(3) lit.l) al Legii nr.105-XV din 13.03.2003 

86. Nu se acceptă.  

Art.27 al Legii nr.105-XV din 13.03.2003 în 

redacția Legii nr. 140 din 28 iulie 2011, la care se 

face trimitere, este intitulat „responsabilitatea 

vînzătorului, prestatorului pentru încălcarea 

termenelor stabilite”, iar alin. (3) al acestuia 

specifică: „Prin contractul de prestare a serviciului 

(executare a lucrării) se poate stabili o penalitate 

mai mare”. 

http://lex.justice.md/md/339906/
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privind protecţia consumatorilor, care stabileşte 

obligativitatea executării de către agenţii economici a 

deciziilor de remediere, înlocuire, restituire a 

contravalorii produsului, serviciului necorespunzător, 

de reducere a preţului acestora emise de către Agenţia 

pentru Protecţia Consumatorilor (APC); menţiunea în 

pct.11 subpct.3) al Regulamentului  privind 

organizarea şi funcţionarea APC, anexa nr.1 la 

Hotărîrea Guvernului nr.936 din 09.12.2011 şi pct.64 

subpct.4) al Regulamentului privind modul de 

efectuarea a activităţilor de supraveghere a pieţei de 

către APC, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.597 

din 13.08.2012, a faptului că deciziile vizate sînt 

obligatorii pentru agenţii economici. Totodată iniţiativa 

vine să excludă dubiile în interpretare şi să legifereze 

practica actuală de executare a deciziilor menţionate.  

87.  La art. III menţiunea din proiect referitor la art.15 

alin.(2) lit.a) CE urmează a fi adusă în concordanţă cu 

expunerea din nota informativă. 

87. Se acceptă. 

88. La art. III redacţia art.24
1
 alin.(6) CE urmează a fi 

adusă în concordanţă cu prevederile art.140 CE în 

redacţie actuală, prin menţiunea similară a „art.139                  

alin.(1) lit.a)-c)”. 

88.  Se acceptă.  

89.  La art. III optează pentru menţinerea în redacţie 

actuală a art.27 alin.(7) CE, deoarece asigură 

informarea adecvată atît a instanţei, cît şi a 

reclamantului (creditor). 

89. Se acceptă.  

90. La art. III există o disonanţă între expunerile din 

proiect şi nota informativă referitor la modificarea 

propusă art.41 alin.(3) CE; în partea ce ţine de 

termenul concret. 

90. Se acceptă. 

91. La art. III consideră mai binevenită redacţia 

actuală a normei art.60 alin.(3) CE, deoarece asigură 

acea concordanţă cu prevederile altor articole din cod, 

spre exemplu art.61 lit.e) CE. Totodată, necesitatea 

utilizării expresiei „executare benevolă”, rezultă şi din 

91. Se acceptă parțial. 

A se vedea modificările operate în proiect. 
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redacţia propusă a art.60 alin.(3)
2
 CE. Nu este clară 

menţiunea în art.60 alin.(3)
2
 CE a expresiei „în 

termenele indicate la alin.(1) şi (2)”, deoarece aceste 

alineate nu precizează expres termenii. 

92. La art. III obiectează împotriva propunerii ce 

vizează art.67 alin.(8) CE, deoarece considerăm că 

redacţia propusă normei, va leza drepturile legale ale 

persoanei debitor la informare şi contestare, prevăzute 

de art.44 CE. Totodată, norma creează posibilitate de 

abuz din partea executorului. 

92. Se acceptă.  

93.  La art. III menţiunea propusă la art.79 alin.(2) 

lit.c) CE urmează a fi adusă în concordanţă cu 

expunerea din art.80 CE a proiectului, în partea ce ţine 

de stipularea uniformă a căilor de atac în cadrul cărora 

se aplică cauţiunea. 

93. Nu este clară obiecția formulată. 

94. La art. III optează pentru menţinerea redacţiei 

actuale a art.92 alin.(3) CE, deoarece permite 

înaintarea documentului executoriu unor alte instituţii 

sau aplicarea unor alte măsuri de executare după caz. 

94. Nu se acceptă. 

De fapt, modificările operate la art. 90 alin. (3) din 

Codul de executare nu modifică semnificativ 

redacția actuală, respectiv nu exclude posibilitatea 

înaintării documentului executoriu tuturor 

instituțiilor  care dispun de date necesare în 

procesul de executare a documentului executoriu. 

Aceste modificări doar se referă la substituirea unor 

cuvinte, care presupun că instituția financiară nu va 

restitui documentul emis de executorul judecătoresc 

în cazul în care constată că miloacele bănești  

disponibile în cont nu sunt sufieciente, ci doar îl va 

informa pe acesta despre acest fapt.  

95. La art. III optează pentru menţinerea redacţiei 

actuale a art.144 alin. (5) CE, deoarece este mai 

precisă, clară şi nu poate trezi dubii în interpretare şi 

aplicare. 

95. Nu se acceptă. 

Excepția prevăzută la alin.(5) art.144 „cu excepția 

contestării”, impune luarea în considerare a 

termenului de contestare (10 zile art.66 CE), iar 5 

zile după adoptarea încheierii contravine acestui 

termen. 

96. La art. III redacţia propunerilor expuse în 

proiect referitor la art.161 alin.(3) CE şi art.3 pct.1) 

96.  Se acceptă.  

Modificarea respectivă a fost exclusă din proiectul 
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al Legii taxei de stat nu este în concordanţă cu suma 

prezentată în nota informativă. Obiectăm împotriva 

propunerii de completare a art.161 alin.(3) CE, 

deoarece modificarea propusă va leza drepturile şi 

interesele legitime ale creditorului sau debitorului în 

cazul cînd acestea nu dispun de mijloace financiare. 

Prin urmare va afecta asigurarea unei executări 

adecvate şi în corespundere cu cerinţele legislaţiei în 

vigoare. Persoanele ce au suportat cheltuieli (inclusiv 

taxa de stat) la înaintarea acţiunii în instanţă şi 

examinarea litigiului, odată cu obţinerea cîştigului de 

cauză, pot suporta eventual cheltuieli suplimentare în 

caz de dezacord cu acţiunile executorului judecătoresc. 

Ori pare alogic faptul că la examinarea acţiunilor în 

domeniul protecţiei consumatorilor, reclamanţii sînt 

scutiţi de plata taxei de stat, iar la contestarea actelor 

de executare, ce vizează implementarea hotărîrilor 

judecătoreşti din acest domeniu, consumatorii să fie 

impuşi să achite taxa de stat.doar o hotărîre, iar la faza 

de lege. 

97. La art. III nu este clară substituirea termenului  

hotărîre cu încheiere, în cazul art.163 alin.(4) CE.  

Practica diferită a aplicării normelor procedurale de 

către instanţele judecătoreşti  la examinarea 

contestaţiilor împotriva actelor executorului 

judecătoresc în cazul executării deciziilor 

contravenţionale, a relevat necesitatea revizuirii 

concordanţei normelor art.163 alin.(1) CE şi a art.480 

Cod contravenţional, în partea ce ţine de normele 

procedurale aplicabile la soluţionarea contestării în 

fond şi recurs. 

97. Nu se acceptă.  

Într-o cauză civilă poate fi doar o hotărîre 

judecătorească, iar la faza executării fondul deja s-a 

consumat şi toate incidentele de procedură se pot 

soluţiona doar prin emiterea unei încheieri. Din 

aceste considerente, la faza procedurii de executare 

nu poate fi vorba de emiterea unei hotărîri 

judecătoreşti, ci de încheiere. Aceasta şi constitue 

raţiunea modificării.  

98. În practica executării deciziilor contravenţionale ce 

stabilesc ca sancţiune plata amenzii, apar des conflicte 

de interpretare, aplicare şi calcul a termenului prevăzut 

de art. 34 alin.(3) Cod contravenţional, şi anume „de  

72 de ore din momentul stabilirii deciziei” (ce oferă 

contravenienţilor dreptul de a achita în jumătate 

98.  Nu se acceptă.  

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3) din 

Codul Contravenţional contravenientul este în drept 

să achite jumătate din amenda stabilită dacă o 

plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul 

stabilirii ei. Astfel, prevederea dată constituie un 
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amenda), în special în situaţia cînd diferă data emiterii 

deciziei – stabilirii amenzii, faţă de data recepţionării 

deciziei de către contravenientul, care nu a participat la 

examinarea cazului contravenţional. Reieşind din 

aceste considerente, este necesară completarea art.183 

sau a art. 315 CE prin explicarea exactă a specificului 

implimentării normei art.34 alin.(3) Cod 

contravenţional, în vederea excluderii dubiilor de 

interpretare şi calculare şi evitării contestărilor în 

instanţa de judecată.  

Propunerile prevăzute de proiect la art.183 CE sunt 

binevenite, în cazul dacă agenţilor constatatori li se va 

asigura accesul direct  (fără intermediari) la acest 

Registru al datornicilor sau dacă instituţiile bancare ar 

înştiinţa direct emitentul deciziei executate (fie el agent 

constatator, fie instanţa de judecată). 

drept acordat contravenientului şi o posibilitate de a 

achita doar jumătate din amendă. În cazul în care 

este omis termenul de 72 de ore, contravenientul 

are la dispozitie 30 de zile să o achite integral. Dacă 

aceasta nu este achitată intervine executarea silită, 

iar ulterior, se vor aplica prevederile art. 34 din 

Codul Contravenţional.  

Din aceste considerente, nu se vede necesitatea 

intervenirii cu careva explicaţii suplimentare în 

proiect. 

99.  La art. III optează pentru excluderea din redacţia 

propusă a art.315 alin.(2) CE a expresiei „sau a 

agentului constatator”, deoarece, achitarea tuturor 

amenzilor se efectuează prin instituţiile bancare 

respective, despre care fapt agentul constatator poate fi 

informat doar ulterior  efectuării operaţiunii de către 

instituţia bancară. Prin urmare instituţia bancară are 

mai multe şanse de a se încadra în termenul de 2 zile 

de la achitare pentru a efectua menţiuni în Registrul 

datornicilor. 

99. Nu se acceptă. 

În conformitate cu 446 alin. (1) litera a) din Codul 

Contravenţional, în cazul în care contravenientul 

recunoaşte că este vinovat de săvîrşirea 

contravenţiei şi acceptă să plătească pe loc 

sancţiunea amenzii contra chitanţă, acesta plateşte 

amenda agentului constatator direct. Astfel, 

instituţia financiară nu este implicată în acest 

proces. 

Din aceste considerente se prevede la art. 315 alin. 

(2) din Codul de executare, de rind cu instituţia 

financiară şi agentul constatator.  

100. La art. III art.315 nu este justificată menţiunea 

termenului de „condamnat” prevăzută de redacţia 

propusă a alin.(3) CE, în cazul cînd normele articolului 

se referă doar la executarea sancţiunii contravenţionale, 

sub formă de amendă. Prin urmare termenul aplicabil 

este contravenient. 

100. Se acceptă.  
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101. La art. III art.315 ţinînd cont de lacunele 

întîlnite în practica executării deciziilor 

contravenţionale sub formă de amendă, la capitolul 

aplicării juste a art.34 alin.(3) Cod contravenţional, 

optăm pentru completarea redacţiei propuse de proiect 

a art.315 alin.(4) CE, prin elucidarea clară a procedurii 

de refuz de a intenta executarea şi remitere a 

documentului executoriu, în cazul constatării executării 

deciziilor contravenţionale, modul de contestare. 

101. Se acceptă. 

102. La art. III modificările propuse la art.315 alin.(4) 

CE, relevă necesitatea completării art.61 alin.(1) CE 

prin expunerea unei litere suplimentare, ce ar elucida 

cazul dat, şi anume constatarea de către executorul 

judecătoresc a achitării amenzii. 

102. Se acceptă. 

39. Curtea Supremă de Justiţie 103. Propune la art. 3 alin. (2) din CPC de specificat 

faptul în ce procedură se va examina declararea 

capacităţii persoanei însănătoşite în cazul prevăzut la 

art. 24 alin. (3) Cod Civil.  

103. Nu se acceptă, deoarece plasarea art. 308 în 

cadrul procedurii speciale, fără indicarea cărorva 

excepţii (cum ar fi art. 293) denotă cert caracterul 

special, lipsit de aspect litigios al cererii de anulare 

a hotărîrii de limitare sau lipsire de capacitatea de 

exerciţiu. În aşa cazuri indiferent de petiţionar, nu 

există pîrît şi se administrează probe prin care se 

constată schimbarea unei stări de fapt.  

104. La art. 368 alin. (1) CPC  propune  după 

cuvintele „instanţa de apel dispune printr-o încheiere” 

să se completeze cu cuvintele „fără înştiinţarea 

participanţilor la proces”. 

104. Se acceptă.  

105. La art. 427 CPC, completat de autorul 

proiectului cu lit. d) ce are următorul cuprins: „să 

restituie recursul împotriva încheierii”, consideră 

oportună completarea acestuia cu următorul text „dacă: 

- a fost depus în afara termenului legal, iar recurentul 

nu solicită repunerea în termen; 

- a fost depus de o persoană care nu este în drept să 

declare recurs; 

- recurentul solicită restituirea recursului pînă la 

examinarea acestuia de către instanţă; 

105. Se acceptă. 
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- în virtutea legii, închierea nu poate fi atacată cu 

recurs.”. 

106.  La art. 445 alin. (1) propune completarea 

acestuia cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) să admită recursul, să caseze decizia instanţei de 

apel, cu pronunţarea unei hotărîri sub formă de 

încheiere, prin care să restituie cererea de apel dacă 

există temeiurile prevăzute la art. 369.”. 

106. Se acceptă.  

107.  La Art. III  pct. 5 în temeiul  modificărilor 

prevăzute în proiect, în CE a fost introdus art. 24
1
 

„Vînzarea bunurilor ipotecate(gajate la solicitarea 

creditorului gajist”. Potrivit alin. (5) din norma 

indicată, cîştigătorul licitaţiei va semna cu creditorul 

ipotecar contractul de vînzare – cumpărare a bunului, 

acesta servind temei de înregistrare a dreptului de 

proprietate asupra bunului vîndut.  

Analizînd prevederile art. 135 alin. (5) CE în 

coroborare cu art. 136 alin. (1) se atestă faptul că în 

cazul în care dreptul de proprietate asupra bunului 

adjudecat la licitaţie trebuie să fie supus înregistrării de 

stat, drept temei pentru înregistrarea dreptului de 

proprietate pe numele adjudecătorului serveşte copia 

de pe procesul-verbal al licitaţiei confirmată de către 

instanţa de judecată în condiţiile art. 136. 

Astfel, CSJ propune ca lin. (5) al art. 24
1
 CE să fie 

adus în concordanţă cu prevederile art. 135 alin. (5) şi 

art. 136 alin. (1) CE. 

107. Nu se acceptă. 

La Art. III, din proiect, art.24
1 

cuprinde 

particularitățile specifice raporturilor civile 

rezultate din contractul de gaj/ipotecă. În acest 

sens, existența contractului de ipoteca/gaj impune 

necesitatea încheierii unui contract de vânzare-

cumpărare, întrucât executorul judecătoresc este 

sesizat de către subiectul care deține dreptul de 

ipotecă/gaj și nu este înlăturat de la posesia 

bunului, iar vânzarea are loc în favoarea unui terț. 

În asemenea circumstanțe, se impune în temeiul 

art.643 Codului civil încheierea unui contract 

translativ de proprietate. 

40. Ministerul Afacerilor Interne 108. La art. II, pct. 1 şi pct. 2, cuvintele ,,şi de cele 

specializate/şi în cele specializate”, se regăsesc deja în 

redacţia în vigoare a art. 1 şi 2 din Codul de procedură 

civilă. Prin urmare, atît proiectul de Lege, cît şi nota 

informativă necesită a fi revizuite pe acest segment. 

108. Se acceptă.  

Modificarea respectivă a fost exclusă din proiectul 

de lege. 

109. La art. II, pct. 4, modificarea propusă se 

operează nemijlocit la alin. (4) al art. 49, şi nicidecum 

în raport cu cuprinsul articolului în ansamblu, fapt 

pentru care se va reexamina  modalitatea de expunere a 

109. Nu se acceptă. 

Nu este clară obiecţia. 
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intenţiei de amendare a acestuia.    

110. La art. II, pct. 8, în partea ce ţine de completarea 

art. 167 alin. (1) cu litera a
1
), amendarea propusă nu se 

accept şi este considerată a fi judicioasă. Or, în 

conformitate cu prevederile art. 62 din Codul civil al 

Republicii Moldova, actul de constituire a persoanei 

juridice poate fi contractul de constituire sau statutul. 

Mai mult, persoana juridică se consideră constituită în 

momentul întregistrării de stat. Conform art. 64 al 

Codului civil, registrul de stat al persoanelor juridice 

este public, pe cînd actele de constituire a persoanelor 

juridice nu sunt făcute publice. În litigiile civile, 

părţile, de cele mai multe ori nu au acces la toate 

materialele/probele deţinute de cealaltă parte (ex. 

Pîrîtul refuză să prezinte reclamantului actul de 

constituire).   

Prin urmare, textul propus ,,actul de constituire a 

persoanei juridice”, recomandăm a fi substituit cu 

textul ,,Extras din Registrul de Stat al Persoanelor 

Juridice”. 

110. Se acceptă.  

111. La art. II, pct. 11, amendamentul propus la alin. 

(2
1
) art. 180, necesită a fi examinat în corelare cu alin. 

(3) al aceluiaşi articol, întrucît se atestă o contradicţie. 

Astfel, pe de o parte completarea propusă la alin. (2
1
) 

prevede că anularea măsurilor de asigurare a acţiunii 

va fi dispusă de instanţa de judecată odată cu 

pronunţarea asupra fondului printr-o hotărîre de 

respingere a acţiunii, iar pe de altă parte alin. (3) 

prevede că, totuşi măsurile de asigurare a acţiunii se 

menţin în cazul respingerii acţiunii pînă cînd hotărîrea 

judecătorească rămîne definitivă conform prevederilor 

art. 254 din Codul de procedură civilă.  

Respectiv, pe acest segment va fi revăzută şi nota 

informativă.  

111. Nu se acceptă. 

Indicarea anulării măsurii de asigurare în 

dispozitrivul unei hotărîri de respingere a 

pretenţiilor reclamantului va produce efecte abia 

cînd hotărîrea va rămîne definitivă prin neatacare 

sau aceasta va fi menţinută de către curtea de apel, 

respectiv această completare va facilita situaţia 

justiţiabililor în cazul în care măsurile de asigurare 

acţiunii nu se justifică ca efect al respingerii 

adresărilor abuzive în instanţă.  

Alin. (3) se referă, inclusiv la hotărîrile de admitere 

a pretenţiilor reclamanţilor fără a nuanţa cazurile de 

respingere.  

112. La art. II pct. 16, care propune modificarea alin. 

(1) lit. a) a art. 250, implicit substituirea cuvintelor ,,în 
112.  Nu se acceptă. 

Obieacţia este contradictorie şi susţine de fapt 
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a cărei privinţă participanţii la proces au prezentat 

probe şi au dat explicaţii”, cu cuvintele ,,formulate de 

către părţi sau intervenientul principal”, nu se 

consideră judicioasă. Or, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Codul de procedură civilă, 

intervenientul principal la fel este parte în procesul 

civil cu dreptul de a solicita instanţei de judecată, după 

caz, emiterea unei hotărîri suplimentare.  

modificare propusă în proiect.  

113. La art. II, pct. 17, amendamentele propuse vor fi 

revăzute prin prisma art. 73 din Codul de procedură 

civilă, potrivit cărora în cazurile prevăzute de lege, 

autorităţile publice, organizaţiile, persoanele fizice pot 

adresa în judecată acţiune (cerere) în apărarea 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unor 

alte persoane, la cererea acestora, sau în apărarea 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unui 

număr nelimitat de persoane fizice. Respectiv, 

prevederea invocată operează atît cu conceptul de 

,,organizaţie” cît şi cu conceptul de ,,autoritate 

publică”.  

113. Nu se acceptă. 

Este vorba de concluzii care se depun doar de 

autorităţile publice conform art. 74 din CPC. 

114. La art. II, pct. 19, cuvîntul ,,sau a decesului”, nu 

este utilizat corect. Legislaţia în vigoare, operează cu 

textul ,,sau decedată”. În pertea ce ţine de adresarea în 

instanţa de judecată, cu cerere privind declararea 

persoanei dispărută fără urmă sau decedată, care prin 

modificarea propusă va fi posibilă la ultimul domiciliu 

cunoscut al persoanei în privinţa căreia se solicită 

declararea dispariţiei, este o condiţie dificilă. Practica 

atestă numeroase cazuri cînd persoanele pleacă peste 

hotare, ulterior nu mai poate fi luată legătura cu ele, 

rudele solicitînd declararea dispariţiei fără urmă sau ca 

persoană să fie declarată decedată.   

În context, instanţa de judecată va restitui cererea de 

chemare în judecată, în temeiul art. 170 alin. (1) lit. b) 

din Codul de procedură civilă, fapt pentru care se 

recomandă a se analiza suplimentar acest aspect.  

114. Nu se acceptă.  

Actuala reglementare e confuză, iar ultimul 

domiciliu cunoscut este unuicul reper stabil al 

examinării acestei categorii de cauze. Prin urmare, 

concretizarea este necesară pentru a evita restituirea 

conform art. 170 alin. (1) lit. b) din Codul de 

procedură civilă. 
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115. La art. II, pct. 24, în vederea utilizării unei 

terminologii uniforme, propunem substituirea textului 

,,care este imediat executoriu” cu sintagma ,,cu 

executare imediată”.  

115.  Se acceptă. 

116. La art. II, pct. 25, în întreg cuprinsul art. 374, 

sintagma ,,procedura în apel”, se recomandă a se 

substitui prin sintagma ,,în instanţa de apel”, 

corespunzător conceptului utilizat de Codul de 

procedură civilă.  

116. Nu se acceptă. 

Textul articolului se referă la imposibilitatea 

examinării apelului din cauza anumitor incidente de 

procedură, de către instanţa de apel. 

117.  La art. II, pct. 27, completarea propusă la alin. 

(3) a art. 423, se va analiza prin prisma art. 171 din 

Codul de procedură civilă, potrivit căruia judecătorul 

dacă constată că cererea a fost depusă în judecată fără a 

se respecta condiţiile art.166 şi 167 alin. (1) lit. a), b), 

c) şi e) emite, în cel mult 5 zile de la repartizarea 

cererii, o încheiere pentru a nu se da curs cererii, 

comunicînd persoanei care a depus cererea acest fapt 

de încălcare şi acordîndu-i un termen rezonabil pentru 

lichidarea neajunsurilor.  

Respectiv, alineatul menţionat supra, se va reformula, 

în vederea excluderii interpretărilor eronate, întrucît 

contestarea încheierii judecătoreşti care se atacă odată 

cu fondul cauzei, nu necesită acordarea unui termen 

rezonabil pentru lichidarea neajunsurilor.   

117. Nu se acceptă. 

Prevederea termenului de începere a examinării 

unui recurs prematur în funcţie de curgerea 

termenului de apel asupra hotărîrii este tot o 

variaţie a esenţei acţiunii procesuale cu durată 

temprară. Adică, se amînă momentul începerii 

curgerii termenului de atac, în privinţa recursului 

exercitat prematur.  

118. La art. II, pct. 29, după cuvîntul ,,recursul”, se va 

completa cu cuvîntul ,,declarat”, şi în continuare după 

text.  

118. Se acceptă. 

A se vedea redacţia nouă a acestui punct din 

proiect.  

119. La art. II, pct. 32, la alin. (1
1
), care propune 

completarea art. 452 CPC, în vederea asigurării unei 

terminologii unitare şi conferirii unei cerinţe de 

claritate prevederilor legale, după sintagma ,,dacă 

instanţa”, se va substitui cu sintagma ,,care examinează 

cererea”, şi în continuare după text 

119. Se acceptă.  

120. La art. III, pct. 1: 
Completarea propusă la lit. c

1
) art. 11, necesită a fi 

revăzută prin prisma art. 41 din Codul de procedură 

120. Nu se acceptă. 

Completarea art. 11 din Codul de executare cu lit. 

c
1
) are menirea să acopere situațiile cum ar fi: 
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penală. Or, competenţa judecătorului de instrucţiei se 

răsfrînge asupra acţiunilor procesual penale, şi 

nicidecum asupra acţiunilor procesual civile.  

Corespunzător, propunerea privind completarea 

articolului prenotat cu literele m) şi n), urmează a fi 

examinate suplimentar, deoarece se află în contradicţie 

cu normele fiscale şi vamale. Or, executarea silită a 

obligaţiei fiscale se efectuează de către organul fiscal, 

în conformitate cu prevederile art. 195 din Codul 

fiscal, iar executarea silită a obligaţiei vamale se 

efectuează de către organul vamal, în conformitate cu 

prevederile art. 130
3
 alin. (1) din Codul vamal.   

recunoașterea de către judecătorul de instrucție 

percheziției ca fiind ilegală și, drept urmare, 

bunurile/obiectele ridicate urmează a fi restituite. 

Cât privește compatibilitatea completarea art. 11 

din Codul de executare cu lit.m) și n), menționăm 

că legiuitorul a recunoscut compatibilitatea acestora 

la momentul operării modificărilor art.195 din 

Codul fiscal și completarea cu art.130
3
 din Codul 

vamal, or, lit. j) din art.11 din Codul de executare.  

Aceste modificări sunt impuse de amendamentele 

intervenite în art. 197 din Codul 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 sau organelor vamale. 

Mai mult ca atît, trebuie să se precizeze că 

executarea deciziilor de regularizare întocmite de 

Serviciul Vamal de către executorul judecătoresc 

nu este o novație, acestea fiind incluse în lista 

documentelor executorii prin Legea nr. 178 din 11 

iulie 2012.  

121. La art. III, pct. 3, caracterul propoziţiei cu care 

se propune a fi completat art. 22 alin. (1) lit. l), denotă 

o obligaţie, decît un drept al executorului judecătoresc. 

Or, debitorul în procedura de executare, trebuie să 

cunoască suma de vînzare a bunurilor gajate/ipotecate.  

121.  Nu se acceptă. 

Executorul judecătoresc este ținut în temeiul legii 

să informeze în mod obligatoriu despre acțiunile 

efectuate/care vor fi efectuate, precum și actele 

emise. În acest sens, completarea nu 

obstrucționează această obligație a executorului 

judecătoresc și nu exclude informarea debitorului 

gajist cu privire la condițiile procedurii de vânzare. 

122. La art. III, pct. 9, sintagma ,,aceştia pot conveni 

de sine stătător asupra efectuării unei singure executări 

a bunurilor…”, denotă un caracter discreţionar, fapt ce 

poate constitui un factor de risc coruptibil din partea 

executorilor judecătoreşti.   

122. Nu se acceptă.  

Riscurile coruptibilității sunt reduse substanțial de 

principiul concurenței loiale între executorii 

judecătorești. De asemenea,  sintagma subliniată 

are menirea de a elimina afectarea drepturilor 

creditorilor, întrucât o asemenea soluționare a 
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conflictului de competență va decurge rapid, ținând 

cont de interesele creditorilor și printr-o procedură 

simplificată. 

123. La art. III, pct. 13, necesită a fi revăzut termenul 

în interiorul căruia va fi posibilă eliberarea sumelor de 

pe contui executorului judecătoresc special. Or, în nota 

informativă se invocă despre substituirea sintagmei 

,,sau în cel mult 3 zile” cu sintagma ,,în cel mult 5 

zile”, pe cînd proiectul de Lege substituie sintagma 

menţionată supra cu cuvintele ,,dar nu mai mult de 4 

zile”.  

123. Se acceptă.  

124. La art. III, pct. 19, se va examina suplimentar 

amendamentul propus la art. 72 alin. (5), întrucît acesta 

nu identifică sintagma ,,Serviciul de Grăiniceri”.  

124. Se acceptă.  

Au fost excluse modificările ce se referă la 

substituirea sintagmei „Serviciul de Grăniceri” cu 

sintagma „Poliţiei de Frontieră”. 

125.  La art. III, pct. 39, amendarea propusă la alin 

(2
1
) art. 183 din Codul de executare, se va examina 

suplimentar, întrucît nu este reglementat mecanismul 

prin care instanţa de judecată va putea verifica dacă 

amenda a fost achitată sau nu de către condamnat. 

125. Nu se acceptă.  

În conformitate cu alin.(2) art.183 în redacția 

proiectului, conținutul și modul de ținere a 

Registrului se va reglementa de către Guvern.  Aici 

se va reglementa şi modul de acces al instanţei la 

acest registru.  

126. La art. III, pct. 40, norma propusă în proiect ţine 

de executarea sancţiunii amenzii se va analiza 

suplimentar, dat fiind faptul că dublează prevederile 

art. 183 din Codul de executare.  

126.  Nu se acceptă. 

In redacția actuală art. 315 din Codul de executare 

face trimitere la art. 183 din același cod, care la 

rîndul său face trimitere la cartea întîi a Codului de 

executare.  

Cînd s-a optat pentru reglementarea în așa mod a 

executării amenzii contravenționale au fost omise 

anumite chestruini conceptuale: 

- nu s-a făcut referire nemijlocită la 

contravenient și organul constatator, care 

sunt verigi importante în procesul 

contravențional, și implicate ulterior în 

procesul de executare a documentului 

executoriu; 

- nu s-a reglementat modul de comutare a 
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pedepsei amenzii cu o altă sancțiune. 

Prin urmare, pentru a evita situații de acest gen, se 

consideră necesară reglementarea separată a 

modului de executare a amenzii penale și celei 

contravenționale, cu riscul repetării anumitor 

norme.  

127.  La art. III, La alin. (2) art. 315, în scopul 

asigurării cerinţei de claritate a prevederilor propuse, 

se va preciza de către cine este ţinut Registrul 

debitorilor. 

Corespunzător, alin. (4) al articolului menţionat supra, 

statuiază că ,,după primirea documentului executoriu, 

executorul judecătoresc verifică dacă amenda a fost 

achitată”. Respectiv, proiectul propune modificarea 

unor acte legislative, în special pentru a se evita 

tergiversarea examinării cererilor de chemare în 

judecată/executarea hotărîrilor instanţelor de judecată. 

Acest aspect nu se remarcă din conţinutul art. 315, dat 

fiind faptul că atît instanţa de judecată, cît şi agentul 

constator, de rînd cu executorul judecătoresc sunt 

obligaţi prin lege să verifice dacă amenda a fost 

achitată sau nu. Prin urmare, considerăm oportună 

menţinerea redacţiei în vigoare, a art. 315 din Codul de 

executare, în care este prevăzută modalitatea de 

executare a sancţiunii amenzii, cu atît mai mult că în 

temeiul art. 183 alin. (3) Codul de executare, 

executorul judecătoresc, reieşind din atribuţiile sale 

funcţionale poate verifica dacă sancţiunea amenzii a 

fost executată sau nu.   

Urmare celor expuse, proiectul actului legislativ 

urmează a fi definitivat în concordanţă cu cadrul 

juridic existent, cu sistemul de codificare şi unificare a 

legislaţiei, prin indicarea corectă a redacţie oficiale în 

care a fost publicat atît Codul de procedură civilă cît şi 

Codul de executare, precum şi cu respectarea rigorile 

de tehnică legislativă.  

127. Se acceptă.  

Întrucât Registru debitorilor este destinat în mod 

exclusiv executorilor judecătorești, acestea urmează 

să fie ținut de către Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești. 
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41. Judecătoria Edineţ 128. Referitor la modificările operate la art. 62 alin. (4) 

CPC, consideră că conţinutul art. 62 la moment este 

optimal şi nu necesită careva modificări propuse, 

deoarece art. 79-81 CPC stipulează prevederile clar în 

privinţa împuternicirilor reprezentanţilor. În caz 

contrar s-ar crea situaţii, că pentru o parte din 

participanţi este obligatoriu o formă de împuterniciri, 

iar pentru alti coparticipanţi altă formă, ceea ce este o 

inechitate faţă de toţi participanţii la proces.  

128. Nu se acceptă.  

Deoarece modificarea urmăreşte completarea unui 

gol legislativ şi se referă la coparticipanţi.  

42. Lilia Koroletscaia 129.  La art. III, art. 15 alin. (2) din Codul de 

executare, nu ar trebui excluse, deoarece creditorii 

urmăritori la plata pensiei alimentare au posibilitatea să 

înceteze pensia alimentară la orice etapă a procedurii 

de executare, mai mult ca atît taxele de stat o să fie 

greu de încasat dacă procedura de executare cu privire 

la încasarea pensiei alimentare se v-a afla l-a un 

executor judecătoresc, iar taxa de stat la altcineva 

„adevărat haos”, totodată menţionez şi faptul că mulţi 

creditori-urmăritori pe plata pensiei alimentare sunt 

fără studii şi nu cunosc unde trebuie să se adreseze din 

acest motiv vor pierde şi din termenul de prezentare a 

documentului executoriu. 

129. Nu se acceptă. 

Lipsește fundamentarea legală a obiecției. 

130. La Art. III, art. 15 alin. (2
1
)  de exclus din 

proiect ca propunere, din motiv că executorii 

judecătoreşti nu sunt stimaţi de către 

creditorii/urmăritori mai mult ca atît pun condiţii. 

130. Nu se acceptă. 

În contextul operării unor modificări în textul 

Codului de executare, nu ne interesează atitudinea 

pe care o au creditorii urmăritori, ci respectarea 

dreptului acestora de a-şi alege singuri executorul 

judecătoresc căruia îi va încredinţa executarea 

documentului executoriu. Acest principiu este 

reglementat  de art. 60 alin. (2) din Codul de 

executare. 

131. La Art. III, art.  69 alin. (2)   de exclus din 

Codul de Executare.  Documentele executorii propun 

să fie distribuite executorilor judecătoreşti conform 

competenţei teritoriale, aceasta ar duce la o stabilitate 

131. Nu este clară obiecţia formulată, din moment 

ce proiectul nu operează modificări la art. 69 alin. 

(2) din Codul de executare.   
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în sistemul de executare şi la o stimă atît din parte 

debitorilor, creditorilor cît şi a colegilor din sistem. 

132. La art. III, art. 31 de exclus din Codul de 

executare. Este dificilă executarea documentului 

executoriu cînd la un bun IMOBIL/MOBIL pretind 

mai mulţi executori judecătoreşti, din acest motiv 

propun ca un singur executor judecătoresc competent 

teritorial să se ocupe de executarea documentului 

executoriu. 

Totodată s-ar exclude multe cheltuieli dacă de la bun 

început s-ar ocupa un singur executor judecătoresc de 

procedura de executare. 

132. Nu se acceptă. 

Chiar şi în cazul soluţiei propuse, trebuie să se 

reglementeze clar cine şi cum va determina 

executorul judecătoresc competent teritorial. Astfel, 

prin expunerea art. 31 din Codul de executare în 

redacţie nouă se exclud toate ambiguităţile 

existente în prezent în privinţa procedurii de 

conexare. 

43. Asociaţia Băncilor din Moldova 133. La Art. II, art. 166 alin. (2) lit. e) de exclus 

sintagma „şi probele de care acesta dispune la 

momentul depunerii cererii”. 

Propunerea reiese din faptul că în unele cazuri 

judecătorii interpretează normele indicate ca avînd 

caracter imperativ , şi în temeiul art. 171 alin. (1) CPC 

nu dau curs cererii propunînd reclamantului să prezinte 

şi probe conform prevederilor art. 166 alin. (2) lit. e) şi 

art. 167 alin. (1) lit. e). Astfel, se încalcă  drepturile 

reclamanţilor, în primul rînd cele stabilite de art. 5 

CPC privind accesu  liber la justiţie, precum şi  la art. 

27 CPC care prevede că disponibilitatea în drepturi a 

participanţilor la proces se afirmă în posibilitatea 

participanţilor la proces, în primul rînd a părţilor, de a 

dispune liber de dreptul subiectiv material sau de 

interesul legitim supus judecăţii, precum şi de a 

dispune de drepturile procedurale, de a alege 

modalitatea şi mijloacele procedurale de apărare. 

133. Nu se acceptă.  

Accesul liber nu este un drept absolut, iar instanţa 

nu-şi va putea consuma eforturile pentru 

examinarea cererilor neînsotite de anexe. 

Modificare propusă agravează pericolul examinării 

îndelungate a cauzelor, fapt inadmisibil.  

134.  La Art. II, art. 167 alin. (1) de exclus lit e). 

Propunerea reiese din faptul că în unele cazuri 

judecătorii interpretează normele indicate ca avînd 

caracter imperativ , şi în temeiul art. 171 alin. (1) CPC 

nu dau curs cererii propunînd reclamantului să prezinte 

şi probe conform prevederilor art. 166 alin. (2) lit. e) şi 

134. Nu se acceptă. 

Accesul liber nu este un drept absolut, iar instanţa 

nu-şi va putea consuma eforturile pentru 

examinarea cererilor neînsotite de anexe. 

Modificare propusă agravează pericolul examinării 

îndelungate a cauzelor, fapt inadmisibil. 
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art. 167 alin. (1) lit. e). Astfel, se încalcă  drepturile 

reclamanţilor, în primul rînd cele stabilite de art. 5 

CPC privind accesu  liber la justiţie, precum şi  la art. 

27 CPC care prevede că disponibilitatea în drepturi a 

participanţilor la proces se afirmă în posibilitatea 

participanţilor la proces, în primul rînd a părţilor, de a 

dispune liber de dreptul subiectiv material sau de 

interesul legitim supus judecăţii, precum şi de a 

dispune de drepturile procedurale, de a alege 

modalitatea şi mijloacele procedurale de apărare.  

135. Consideră drept nejustificate propunerile din 

proiect privind modificarea normelor ce ţin de 

asigurarea cţiunii – art. Art. 177, 179-182 CPC. Prin 

modificările propuse din procedura de asigurare se 

exclude instanţa de judecată, chestiunile date urmînd a 

fi soluţionate numai de către judecător. 

Acest lucru este contrar unor principii fundamentale de 

drept. Or, potrivit art. Art. 114 şi 15 din Constituţie 

justiţie se înfaptuieşte în numelel legii numai de 

instanţelel judecătoreşti, inclusiv şi prin judecătorii. 

Din sensul normelor de drept noţiunea de „instanţă 

judecătorească” sau „judecătorie”, chiar reprezentată 

de un singur judecător în  complet, nu este indentică cu 

noţiunea de judecător. Legea delimitează 

împuternicirile judecătorului şi ale instanţei de 

judecată, inclusiv reprezentată de acest judecător.  

Astfel, împuternicirile judecătorului exercitate în afr 

completulşui de judecată (instanţei judecătoreşti) sunt 

stabilite la art. Art. 168, 184-185 CPC şi expiră odată 

cu îndeplinirea acestora. În particular, judecătorul 

emite încheiere  de acceptare a cererii de chemare în 

judecată – alin. (4) al art. 168 (iată această normă poate 

ar urma să fie modificată, deoarece intentarea 

proceselor de judecare a litigiilor de drept poate fi 

depusă nu numai cerere de chemare în judecată, dar şi 

cerere – art. 7 alin. (3) CPC). 

135. Nu se acceptă. 

Pentru examinarea operativă cu caracter imediat al 

măsurii de asigurare care se dispune în mod 

excepţional este necesară implicarea judecătorului 

ca unic exponent al puterii judecătoreşti fără 

înştiinţarea participanţilor la proces. Legislaţia 

oferă sufieciente posibilităţi de apărare împotriva 

unei măsuri de asigurare dispuse de judecător pe 

care le va opera instanţa cu înştiinţarea 

participanţilor la proces. Posibilitatea reparării 

ulterioare a prejudiciului cauzat prin asigurări 

abuzive a acţiunilor civile asigură un echilibru 

rezonabil între judecător şi instanţa de judecată, ca 

titular al prerogativelor procesuale în înfăptuirea 

unor acţiuni procesuale.  
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Tot la această etapă judecătorul poate încuviinţa 

efectuarea  unor măsuri de asigurare a acţiunii şi a 

probelor – art. 168 alin. (3). Emiterea încheierii privind 

pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, alte 

acţiuni întreprinse în faza de pregătire a pricinii pentru 

dezbateri judiciare (inclusiv soluţionează problema 

asigurării acţiunii), potrivit prevederilor art. Art. 184-

185 CPC, precum şi alte împuterniciri stabilite expres 

la art. Art. 186-190 din cod, ţin de competenţa 

judecătorului, dar nu a instanţeli judecătoreşti ca 

atare.Respectiv, la această etapă se adoptă de judecător 

(nu de instanţa de judecată) în afara şedinţei de 

judecată, fără întocmirea procesului-verbal, fără 

participarea grefierului etc.  

Odată cu finalizarea pregătirii pricinii şi trecerii la faza 

dezbaterilor judiciare pricina se judecă de către instanţa 

de judecată, în condiţiile stabilite la art. Art. 192-238 

CPC pe parcursul cărei faze actele, inclusiv cele ce ţin 

de asigurarea sau neasigurarea acţiunii, se adoptă 

numai de către instanţa de judecată (nu de judecător), 

în şedinţă de judecată, cu consemnarea procedurilor 

înfăptuite în procesul-verbal, indiferent de faptul dacă 

se efectuiază cu sau fări participarea părţilor.  

Astfel, propunerile de modificare a normelor mai sus 

indicate nu ţin cont de asemenea prevederi din 

Constituţie şi CPC, ar conduce la încălcarea legii, a 

drepturilor părţilor în proces şi ar putea contribui şi la 

lte încălcări şi mai grave, inclusiv întocmirea unor acte 

cu date anterioare etc, dat fiind că nu se întocmeşte şi 

procesul-verbal prin care se atestă exercitarea 

procedurii respective. Or, se mai întîmplă că diferite 

acte prin care se acoperă unele acţiuni ilicite, inclusiv 

de tip raider, se emit la difertite etape  ale procesului 

civil de către judecător, şi nu de instanţa de judecată. 

Modificarea propusă va „legifera”  oasemenea practică 

deloc benefică. 
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136. Propune modificarea art. 362 alin. (1) CPC şi 

substituirea sintagmei „de la data pronunţării 

despozitivului hotărîrii” prin sintagma „de la data 

comunicării hotărîrii integrale”. 

În aşa mod norma dată va fi pusă în concordanţă cu 

norma art. 434 alin. (1) din CPC care prevede, pentru 

calea de atac recursul, că decurgerea termenului pentru 

înaintarea recursului începe de la data comunicării 

hotărîrii integrale. Se va pune în concordanţă norma 

art. 362 alin. (1) şi cu norma art. 425 CPC, în varianta 

propusă spre modificare prin prezentul proiect de lage, 

şi în care urmează a fi stabilit că termenul de declarare 

a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la 

comunicarea încheierii. Sau, în condiţiile în care 

instanţele întocmesc hotărîrile integrale spre finele a 30 

zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii, iar 

uneori şi peste acest termen, părţile sunt puse în 

situaţia că nu pot motiva aceste apeluri, neştiind 

argumentarea instanţei din partea de motivare. Şi dacă 

judecătorii pentru încălcarea termenelor stabilite de 

lege pentru întocmirea şi remiterea (comunicarea) 

hotărîrii integrale nu duc şi în perspectiva apropiată 

nu8 seamănă să ducă vre-o răspundere, apoi partea care 

încalcă termenul de 30 zile, neştiind ce să scrie în lipsa 

hotărîrii este „sancţionată” din plin, conform renumitei 

fraze – cine nu a dovedit – acela a întărziat (omis 

termenul). De fapt, norma art. 362 alin. (1) în redacţia 

actuală prezintă în sine o piedică necamuflată în 

accesul apelanţilor la justiţie.  

136. Nu se acceptă.  

Prelungirea termenului de apel de la 20 la 30 zile şi 

schimbarea momentului curgerii acestuia are drept 

scop redresarea procedurii de adresare în instanţa 

de apel şi excluderea semnificativă a apelurilor 

tardive, fapt care consolidează securitatea 

raporturilor juridice. Practica judiciară existentă 

demostrează eficacitatea acestei norme, iar 

instituţia repunerii în termen de apel este 

mecanismul legal suficient pentru contracararea 

situaţilor exemplificate în obiecţia formulată.  

137.  La Art. III, art. 22 alin. (1) lit. c) se propune 

excluderea cuvîntului „gratuit”. 

Executarea de către instituţiile financiare a solicitărilor 

executorilor judecătoreşti de a prezenta pe suport hărtie 

şi în regim on-line a oricărei informaţii care ar permite 

identificarea debitorului, a patrimoniului său şi a 

locului aflării lor, implică cheltuieli administrativ-

137. Nu se acceptă.  

În conformitate cu art. 20 din Constituţia Republicii 

Moldova orice persoană are dreptul la satisfacţie 

efectivă din partea instanţelor judecătoreşti 

competente împotriva actelor care violează 

drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Prin 

urmare prevederile constituţionale indică în mod 
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operaţionale suplimentare din partea băncilor pentru 

selectarea, prelucrarea şi remiterea informaţiei cerute, 

pentru efectuarea operaţiunilor de broşare etc. Pentru 

eliberarea informaţiilor şi explicaţiilor solicitate de 

executorul-judecătoresc, banca este nevoită să 

antreneze angajaţi care caută actul sau materialul 

solicitat, sescoase şi, respectiv, coase la loc volumele 

cu documente, efectuează imprimarea copiilor 

documentelor, înregistrează şi expediază 

corespondenţa cu răspunsul la solicitare etc. În acelaşi 

timp, numai pentru broşarea unui astfel de volum de 

documente se suportă cheltuieli de aproximativ 40 lei. 

Bazîndu-se pe împuternicirile ce rezultă din normele 

menţionate din lege de a solicita informaţii, executorii 

judecătoreşti în unelel cazuri fac asemenea solicitări 

chiar şi fără temei, expediindu-le „în veer” la toate 

băncile simultan, pentru o „siguranţă” în plus. 

Solicitînd informaţia şi angajînd băncile în cheltuieli 

adeseori inutile, executorii judecătoreşti mizează şi pe 

faptul că nu vor fi nevoiţi să suporte careva cheltuieli 

în legătură cu aceasta, deoarece conform legii ei 

trebuie să primească această informaţie gratuit.  

În acelaşi timp CE şi Legea privind executorii 

judecătoreşti nu prevăd că şi executorii judecătoreşti ar 

fi obligaţi să efectueze anumite acţiuni în exercitarea 

actuivităţii lor „pe gratis”. Astfel, art. 37 alin. (1) CE 

stabileşte că pentru efectuarea actelor executorului 

judecătoresc sînt plăţile, a căror mărime este stabilită 

de Guvern, pe care creditorul sau partea care solicită 

efectuarea acestor acţiuni le va achita pentru toate 

acţiunile efectuate de executorul judecătoresc din 

oficiu sau la cererea părţilor în procedura de executare. 

Înseşi mărimea acestor taxe este stabilită de 

Regulamentul privind modul de determinare a mărimii 

taxelor pentru efectuarea actelor executoprului 

judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare, 

direct existenţa unei obligaţii active a statului de a 

asigura dreptul la satisfacţie efectivă în justiţie.  

Totodată, accesul la justiţie trebuie să fie, de 

asemenea, eficace. Aceasta presupune posibilitatea 

ca hotărârea să fie pusă în executare, cu concursul 

forţei coercitive a autorităţilor publice, în caz de 

necessitate. 

Adoptînd Legea nr. 113 din 17 iunie 2012 privind 

executorii judecătoreşti, iar, ulterior şi Legea nr. 

143 din 2 iulie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Codului de executare al Republicii 

Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, 

statului a delegate atribuţiile sale ce ţin de 

executarea hotărîrilor judecătoreşti, executorului 

judecătoresc. Astfel, executorul judecătoresc 

conform art. 2 din Legea privind executorii 

judecătoreşti este persoana fizică învestită de stat 

cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes 

public.  

Totuşi, în pofida acestei delegări, statul rămîne 

responsabil de asigurarea executorii effective a 

hotărîrilor judecătoreşti, întrucît în temeiul art.6 al 

CEDO, statului îi revine obligația de a crea un 

sistem de executare efectiv atât în dretp cît și în 

practică, iar omisiunea autorităților de a coopera 

între ele în scopul executării documentului 

executoriu, poate fi imputată statului și acesta poate 

fi ținut responsabil de neexecutarea hotărârii 

judecătorești. (Mazepa c. Republicii Moldova, hot. 

CEDO, 2007). În aceeași privință, Comitetul 

Miniștrilor în paragraful 6 al Recomandării 

Rec(2003)17 în materia de executare a deciziilor 

judecătorești, a subliniat că „colectarea 

informațiilor necesare referitoare la pârât ar tebuie 

să fie rapidă și eficientă prin intermediul 

informațiilor pertinente incluse în registre sau alte 
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aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 

23.09.2010. 

În particular art. 11 din Regulament prevede că  anume 

pentru gestiunea dosarelor de executare şi administrare 

a documentelor în beneficiul executorului judecătoresc 

se plătesc următoarele taxe: 

    1) taxa de intentare şi formare a dosarului de 

executare – 1 unitate convenţională; 

    2) taxa de arhivare a dosarului de executare – 3 

unităţi convenţionale;  

    3) taxa pentru eliberarea, în termen de cel mult 3 zile 

lucrătoare, a  certificatelor, confirmărilor, a informaţiei 

scrise despre acţiunile de executare silită întreprinse de 

către executorul judecătoresc – 1 unitate convenţională 

pentru un document; 

    4) taxa pentru întocmirea borderoului de calcul al 

taxelor pentru efectuarea actelor executorului 

judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare – 1 

unitate convenţională pentru o procedură de executare; 

    5)  taxa pentru întocmirea încheierii de distribuire a 

sumelor realizate în faza executării silite – 10 unităţi 

convenţionale;  

    6) taxa pentru eliberarea copiei autentificate a 

procedurii de executare – 1 unitate convenţională. 

Pentru procedurile de executare transmise în arhivă, se 

aplică o taxă suplimentară de 1 unitate convenţională. 

În cazul în care solicitarea copiei dosarului de 

executare este făcută din oficiu de către instanţa de 

judecată, aceste cheltuieli se încasează în conformitate 

cu prevederile art. 94 al Codului de procedură civilă, 

executorul judecătoresc urmînd să expedieze alăturat 

copiei dosarului, borderoul de calcul al taxei.  În cazul 

în care solicitarea copiei dosarului de executare este 

făcută din oficiu de către organele de drept, taxa se 

achită de persoana care a sesizat respectivul organ. 

Pe lîngă aceste taxe, art. 38 din lege prevede pentru 

surse”. Astfel, similar interacțiunii instanței 

judecătorești, organelor procuraturii, organelor 

urmăririi penale cu instituții și persoane deținătoare 

de informații relevante procedurii, furnizarea 

informației cu titlul grautit se încadrează în 

obligația statului pentru asigurarea bunei 

funcționări a sistemului de executare. Propunerea 

enunțată, urmează a fi examinată prin primsa 

furnizării informației în regim on-line și nu pe calea 

modificării legislației. 
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executorii judecătoreşti şi onorarii mai mult decît 

semnificative. Legea privind executorii judecătoreşti la 

art. 38 şi 39 stabileşte că executorii judecătoreşti le 

sunt platite onorarii şi taxe pentru rambursarea 

cheltuielilor legate de activitatea lor. Or, băncile 

efectuiază acţiuni similar de administrare a dosarelor 

cu documente la identificarea şi remiterea informaţiei 

cerute şi au cheltuieli, însă, aceste cheltuieli rămîn a fi 

suportate de executor (bancă) care nu are nici un fel de 

obligaţii contractuale sau de altă natură faţă de 

creditorul şi debitorul procedurii de executare şi faţă de 

înseşi executor. În asemenea situaţie legea la cest 

capitol poartă un carcter discriminatoriu pentru băncă, 

impunînd un agent economic privat (banca, acţionarii, 

precum şi partenerii de afaceri ai băncii) să suporte 

cheltuieli ce ţin de interesele creditorului şi debitorului 

în procedura de executare, dar şi de interesele 

executorului judecătoresc care primeşte remuneraţia 

stabilită, dar nu acţionează pe gratis. 

O asemenea situaţie contravine sensului  şi spiritului 

mai multor acte legislative ce reglementează activitatea 

de antreprenoriat şi, în special, activitatea instituţiilor 

financiare, poartă un caracter arbitrar-administrativ şi 

lezează interesele economice ale băncilor. Faptul dat 

este în principiu contrar activităţii antreprenoriale 

libere şi trecerrii de la o economie centralizată de 

comandă la una de piaţă liberă.  

În consecinţă, normelel date, prin care băncile sunt 

obligate să presteze servicii gratuite, contravin şi 

prevederilor art. 9 alin. (3) din Constituţie care 

stabileşte că piaţa, libera iniţiativă economică, 

concurenţa loială sunt factori de bază ai economiei, 

precum şi art. 127 din Constituţie care declară că statul 

trebuie să asigure libertatea comerţului şi activităţii de 

întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui 

cadrul favorabil valorificării tuturor faptorilor de 
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producţie. 

De menţionat că în cazul altor autorităţi servicii 

similare prestate sunt numai contra plată. Spre 

exemplu, serviciile Întreprinderii de Stat „Cadastru” de 

eliberare a extraselor, copiilor etc. din registru, chiar şi 

cele mai simple, sunt strict contra plată. Şi serviciile 

unor instituţii finanţate numai din bugetul public, ce ţin  

de eliberarea actelor sau a copiilor de pe acte sunt 

contra plată (instanţele judecătoreşti, Ministerul 

afacerilor interne). Şi din acest punct de vedere 

întreprinzătorii privaţi (băncile) sunt discriminate în 

raport cu alte instituţii de stat.  

138. La Art. III, art. 22 alin. (1) lit. s)  consideră că 

sintagma „procedura de înregistrarea a actelor 

parvenite de la executorii judecătoreşti, registrele de 

evidenţă a actelor parvenite de la executorii 

judecătoreşti, precum şi registrele accesului persoanele 

la celulele (safeurile metalice) închiriate de debitor şi 

soţul/soţia acestuia”, de asemenea trebuie să se refere 

numai la  datele ce ţin de debitorul concret. Din 

redacţia propusă a acestei sintagme ar rezulta că 

informaţia respectivă (despre procedura şi modul de 

înregistrare a actelor, despre registrele de evidenţă a 

actelor parvenite, registrele accesului la safeuri) se 

prezintă integral cu deschiderea informaţiei generale la 

capitolele menţionate, dar nu cu referire doar la 

executorul judecătoresc concret, şi la extrasele doar din 

registre etc. ce ţin de debitorul concret. În acelaşi timp, 

potrivit art. 22 alin. (5) lit. k) din Legea instituţiilor 

financiare informaţia se prezintă la solicitarea 

organului de executare, în temeiul şi în limitele 

prevăzute de documentul executoriu. O asemenea 

redacţie a normei ca cea propusă ar da posibilitate unor 

executori judecătoreşti să acorde „servicii” anumitor 

persoane privind informaţii din sectorul bancar în baza 

„legală” ori să obţină informaţia în privinţa anumitor 

138. Se acceptă. 

A fost completată modificarea prin limitarea „în 

limitele documentului executoriu”. 
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persoane ce nu sunt indicate în documentul executoriu 

în propriile interese.  

139. La Art. III, art. 37 alin. (2)  se completează cu 

diviziunea m) cu următorul cuprins: „m) cheltuielile 

administrativ-operaţionale suportate de persoanele 

fizice şi juridice în legătură  cu executarea solicitărilor 

executorului judecătoresc emise în procedura de 

executare.” 

A se vedea argumentarea de la art. 22 alin. (1) lit. c). 

139. Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 20 din Constituţia Republicii 

Moldova orice persoană are dreptul la satisfacţie 

efectivă din partea instanţelor judecătoreşti 

competente împotriva actelor care violează 

drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Prin 

urmare prevederile constituţionale indică în mod 

direct existenţa unei obligaţii active a statului de a 

asigura dreptul la satisfacţie efectivă în justiţie.  

Totodată, accesul la justiţie trebuie să fie, de 

asemenea, eficace. Aceasta presupune posibilitatea 

ca hotărârea să fie pusă în executare, cu concursul 

forţei coercitive a autorităţilor publice, în caz de 

necessitate. 

Adoptînd Legea nr. 113 din 17 iunie 2012 privind 

executorii judecătoreşti, iar, ulterior şi Legea nr. 

143 din 2 iulie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Codului de executare al Republicii 

Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, 

statului a delegate atribuţiile sale ce ţin de 

executarea hotărîrilor judecătoreşti, executorului 

judecătoresc. Astfel, executorul judecătoresc 

conform art. 2 din Legea privind executorii 

judecătoreşti este persoana fizică învestită de stat 

cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes 

public.  

Totuşi, în pofida acestei delegări, statul rămîne 

responsabil de asigurarea executorii efective a 

hotărîrilor judecătoreşti, întrucît în temeiul art.6 al 

CEDO, statului îi revine obligația de a crea un 

sistem de executare efectiv atât în drept cît și în 

practică, iar omisiunea autorităților de a coopera 

între ele în scopul executării documentului 

executoriu, poate fi imputată statului și acesta poate 
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fi ținut responsabil de neexecutarea hotărârii 

judecătorești. (Mazepa c. Republicii Moldova, hot. 

CEDO, 2007). În aceeași privință, Comitetul 

Miniștrilor în paragraful 6 al Recomandării 

Rec(2003)17 în materia de executare a deciziilor 

judecătorești, a subliniat că „colectarea 

informațiilor necesare referitoare la pîrât ar tebuie 

să fie rapidă și eficientă prin intermediul 

informațiilor pertinente incluse în registre sau alte 

surse”. Astfel, similar interacțiunii instanței 

judecătorești, organelor procuraturii, organelor 

urmăririi penale cu instituții și persoane deținătoare 

de informații relevante procedurii, furnizarea 

informației cu titlul grautit se încadrează în 

obligația statului pentru asigurarea bunei 

funcționări a sistemului de executare. Propunerea 

enunțată, urmează a fi examinată prin primsa 

furnizării informației în regim on-line și nu pe calea 

modificării legislației. 

140. La Art. III, art. 92 se propune a modifica 

redacţia alin. (1
1
) după cum urmează: 

„(1
1
) Valuta străină se transferă pe contul executorului 

judecătoresc, indicat în ordinul incaso, prin convertirea 

de către banca platitoare a valutei încasate în valuta 

contului de destinaţie. Convertirea valutei se face la 

cursul comercial stabilit de banca plătitoare, la data 

emiterii ordinului incaso.”. 

Excluderea primei propoziţii din alin. (1
1
)  se 

argumentează prin următoarele. 

Deşi redacţia actuală a art. 92 alin. (1
1
) prevede că 

„Valuta străină se transferă pe contul în valută străină 

al executorului judecătoresc” reieşind din practica 

actuală a băncilor, executorii judecătoreşti la 

perfectarea ordinului incaso, pe care îl înaintează la 

contul în valută străină a debitorului, indică în caltate 

de cont al beneficiarului contul său, deschis în monedă 

140. Nu se acceptă. 

Nu este clară obiecţia şi soluţia propusă.   
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naţională, şi cursul de schimb valutar la care banca 

urmează să efectuieze convertirea forţată a valutei 

străine în moneda naţională. Astfel, prevederile art. 92 

alin. (1
1
)  în partea ce ţine de transferul valutei străine 

la contul executorului judecătoresc, nu se respectă 

actualmente. 

În cazul în care se insistă pe redacţia propusă, trebuie 

să se ţină cont de faptul că transferurile în valută 

străină, inclusiv pe teritoriul RM, se efectuiază doar 

prin intermediul băncilor corespondente străine, prin 

sistemul internaţional de plăţi S.W.I.F.T., fapt care 

implică aplicarea comisioanelor esenţiale de către 

acestea pentru fiecare transfer (de ex. pentru sumelel 

pînă la 10,0 EUR se achită comisionul de 45 EUR). În 

unele cazuri suma comisioanelor băncilor poate depăşi 

suma ordinului incaso. Prin urmare costurile urmează 

să fie suportate de către executorii judecătoreşti. 

141. Se propune completarea proiectului de lege cu 

un nou Articol. 

Art. VII – la art. 7 lit. d) din Legea privind executorii 

judecătoreşti nr. 113 din 17 iunie 2010 (Monitorul 

Oficial al republicii Moldova, 2010, nr. 126-128, art. 

406), cu modificările şi completările ulterioale, 

cuvîntul „gratuit” se exclude. 

A se vedea argumentarea expusă la art. 22 alin. (1) lit. 

c) CE. 

141. Nu se acceptă.  
În conformitate cu art. 20 din Constituţia Republicii 

Moldova orice persoană are dreptul la satisfacţie 

efectivă din partea instanţelor judecătoreşti 

competente împotriva actelor care violează 

drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Prin 

urmare prevederile constituţionale indică în mod 

direct existenţa unei obligaţii active a statului de a 

asigura dreptul la satisfacţie efectivă în justiţie.  

Totodată, accesul la justiţie trebuie să fie, de 

asemenea, eficace. Aceasta presupune posibilitatea 

ca hotărârea să fie pusă în executare, cu concursul 

forţei coercitive a autorităţilor publice, în caz de 

necessitate. 

Adoptînd Legea nr. 113 din 17 iunie 2012 privind 

executorii judecătoreşti, iar, ulterior şi Legea nr. 

143 din 2 iulie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Codului de executare al Republicii 

Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, 
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statului a delegate atribuţiile sale ce ţin de 

executarea hotărîrilor judecătoreşti, executorului 

judecătoresc. Astfel, executorul judecătoresc 

conform art. 2 din Legea privind executorii 

judecătoreşti este persoana fizică învestită de stat 

cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes 

public.  

Totuşi, în pofida acestei delegări, statul rămîne 

responsabil de asigurarea executorii efective a 

hotărîrilor judecătoreşti, întrucît în temeiul art.6 al 

CEDO, statului îi revine obligația de a crea un 

sistem de executare efectiv atât în drept cît și în 

practică, iar omisiunea autorităților de a coopera 

între ele în scopul executării documentului 

executoriu, poate fi imputată statului și acesta poate 

fi ținut responsabil de neexecutarea hotărârii 

judecătorești. (Mazepa c. Republicii Moldova, hot. 

CEDO, 2007). În aceeași privință, Comitetul 

Miniștrilor în paragraful 6 al Recomandării 

Rec(2003)17 în materia de executare a deciziilor 

judecătorești, a subliniat că „colectarea 

informațiilor necesare referitoare la pârât ar tebuie 

să fie rapidă și eficientă prin intermediul 

informațiilor pertinente incluse în registre sau alte 

surse”. Astfel, similar interacțiunii instanței 

judecătorești, organelor procuraturii, organelor 

urmăririi penale cu instituții și persoane deținătoare 

de informații relevante procedurii, furnizarea 

informației cu titlul grautit se încadrează în 

obligația statului pentru asigurarea bunei 

funcționări a sistemului de executare. Propunerea 

enunțată, urmează a fi examinată prin primsa 

furnizării informației în regim on-line și nu pe calea 

modificării legislației. 

44. 

 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei 

şi Comunicaţiilor  

142. La  Art. I, Art. II, Art. III, după cuvintele „cu 

modificările” de completat cu cuvintele „şi 
142. Se acceptă parţial.  

La Art. IV completările se vor face după sintagma 
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completările”, iar la Art.  IV după sintagma „ 21 

aprilie 2011” de completat cu cuvintele „cu 

modificările ulterioare”. 

„(Monitorul oficial al Republicii Moldova, 

2011, nr. 107-109, art. 282)”. 

143. La art. II,  modificările propuse pentru art. 1 şi 2 

sunt de prisos, depoarece acestea deja se regăsesc în 

articolele menţionate. 

143. Se acceptă.  

Modificările respective au fost excluse din proiectul 

de lege. 

144. La art. II,  pct. 7, referitor  la modificarea art. 

166 alin. (2) de exclus, conform noţiunii utilizate în 

Legea 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de 

stat a persoanelor juridice şi a înreprinzătorilor 

individuali şi în Hotărîrea Guvernului nr. 333 din 

18.03.2002. 

144. Nu este clară obiecţia şi argumentele în 

vederea excluderii modificării la art. 166 alin. (2) 

din CPC. 

 

145. La art. II,   pct. 10 referitor la completarea art. 

179 în locul completării articolului cu un alineat nou, 

propune completarea alin. (1) cu cuvintele „, încheierea 

în cauză poate fi atacată cu recurs”. 

145. Nu se acceptă. 

Propunerea este incorectă din punct de vedere 

redacţional. 

146.  La art. II,  pct. 18 consideră oportun de 

modificat şi cuvîntul „personale” cu „nepatrimoniale”. 
146. Nu se acceptă.  

Intenţia legiuitorului se referă anume la bunurile 

personale indiferent de caracterul lor.  

147.  La art. II,  pct. 20 din dispoziţia de modificare a 

art. 318
6
 este incorect indicată referinţa la alin. (2), 

care urmează a fi substituită cu alin. (1) 

147. Se acceptă.  

148.  La art. II,  umează  de modificat denumirea 

Ministerului Afacerilor Externe potrivit prevederilor 

Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.  

148. Se acceptă.  

149.  La art. III,   la nr. Codului de executare urmează 

de adăugat legislatura şi de  indicat numărul corect al 

sursei publicării.  

149.  Se acceptă. 

150. La art. III,   pct. 15,  termenul de conciliere de 

„2 zile” să fie modificat cu „5 zile lucrătoare”, 

deoarece din cauza procedurilor interne de executare a 

titlurilor executorii din cadrul autorităţilor publice, 

precum şi procedura de transferuri băneşti durează 

aproximativ 5-7 zile lucrătoare, termenul de conciliere 

propus în proiect este insuficient pentru executarea 

150. Se acceptă parţial. 

 Este necesar să se precizeze că în situaţia expusă la 

Art. III pct. 15 din proiect, care se referă la 

completarea art. 60 cu alineatul (3
1
), e vorba de 

documentele executorii cu executare imediată, iar 

acordarea unor termene exegerate pentru executarea 

benevolă este contrară principiului executării 
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documentelor executorii. imediate. O tărăgănare exagerată a executării poate 

duce în final la neexecutarea hotărîrii sau 

imposibilitatea executării ei, fapt inadmisibil. 

Totuşi, s-a modificat termenul de 2 zile în 3 zile.  

151. La art. III,   pct. 15 reieşind din prevederile art. 

10 alin. (1) creditorul realizează drepturile sale prin 

procedura de executare silită, doar dacă debitorul nu 

îndeplineşte obligaţiile benevol, ca urmare acest articol 

urmează a fi ajustat conform modificărilor propuse. 

151.  Nu se acceptă.  

Chiar dacă Codul de executare prevede în mod 

expres la art. 60 că este vorba de executare 

benevolă, stabilind doar faptul că debitorului i se 

acordă un termen în care acesta poate executa 

documentul executoriu, fără ca executorul 

judecătoresc să întreprindă acţiuni de executare  

silită în acest termen. Astfel, chiar după intentarea 

procedurii de executare silită, putem vorbi de o 

executare benevolă. 

152. La art. III,   pct. 15 în cazul executării benevole 

de către debitor a obligaţiei, acesta va fi scutit de 

achitarea onorariului executorului judecătoresc cu 

excepţia procedurii de executare şi a taxelor respective. 

Conform modificării propuse este un risc ca executorul 

judecătoresc va solicita şi onorariul fără a contribui la 

acţiuni de executare silită.  

152. Nu se acceptă. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 42 din 27 

martie 2014 pentru modificarea şi completarea  

Codului de executare al Republicii Moldova 

 nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 în cazul 

executării documentului executoriu în termenul 

prevăzut la art. 60 alin. (3), onorariul va fi achitat 

de debitor în proporţie de 50% din mărimea 

obişnuită a acestuia. 

153. La art. III,   pct. 15 redacţia alin. (3
2
) prin care 

se completează art. 60 este ambiguu, deoarece termenii 

nu sunt stabiliţi  în alin. (1) şi alin. (2), totodată 

urmează de precizat termenul începerii executării silite. 

153. Se acceptă. 

Au fost operate modificările necesare în vederea 

asigurării clarităţii normelor vizate. 

154. La art. III,   pct. 19  substituirea cuvintelor 

„Serviciul de Grăniceri” cu cuvintele „Poliţiei de 

Frontieră”  este de prisos, deoarece acestea au fost 

excluse prin Art. XXIX din Legea nr. 304 din 

26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative. 

154. Se acceptă.  

Au fost excluse modificările ce se referă la 

substituirea sintagmei „Serviciul de Grăniceri” cu 

sintagma „Poliţiei de Frontieră”. 

155. La art. III,   pct. 20, art. 78 alin. (1) lit. a) expus 

în redacţie nouă urmează de completat cu dreptul 

părţilor de a se adresa în instanţa de judecată pentru 

155. Nu se acceptă. 

În conformitate cu prevederile art. 251 din CPC 

dacă sînt necesare explicaţii referitor la sensul, 
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explicarea hotărîrii, prevedere de altfel, prevăzută de 

art. 251 CPC. 

extinderea sau aplicarea dispozitivului hotărîrii sau 

dacă hotărîrea cuprinde dispoziţii contradictorii, 

instanţa emitentă poate, la cererea participanţilor la 

proces sau a executorului judecătoresc, să dea 

explicaţii asupra dispozitivului ori să omită 

dispoziţiile contradictorii fără a modifica cuprinsul 

hotărîrii. Astfel, participanţii la process au dreptul 

să solicite explicarea hotărîrii, însă, acest fapt nu 

poate constitui temei pentru suspendarea procedurii 

de executare.  

Aici trebuie să se ia în calcul faptul că, suspendarea 

procedurii de executare este dispusă în cazul 

solicitării de explicare a hotărîrii judecătoreşti, 

anume de executor deoarece doar dacă acesta nu 

poate să execute poate avea de suferit creditorul, 

fapt inadmisibil. În cazul în care, executorului 

judecătoresc îi este clar modul în care urmează a fi 

executată hotărîrea judecătorească nu este 

justificată, acordarea posibilităţii de suspendare în 

cazul în care părţile se adresează în instanţa de 

judecată cu solicitarea de interpretare. De 

asemenea, o asemenea modificare va crea spaţiu 

pentru abuzuri din partea debitorilor. 

156. La art. III,   pct. 22  redacţia alin. (2) propusă 

pentru completarea art. 83 urmează a fi reformulată, 

deoarece după stingerea obligaţiei procedura de 

executare nu poate fi reluată. 

156. Nu se acceptă.  

Particularitățile specifice situațiilor descrise în 

această modificare implică necesitatea de reluare a 

procedurii. Or,  nu pot exista două sau mai multe 

hotărâri judecătorești prin care s-a soluționat fondul 

cauzei cu același obiect, între aceleași părți și în 

aceleași temeiuri. 

157.  La art. III,   pct. 33 alin. (1
1
) al art. 315  expus 

în redacţie nouă de modificat cuvintele „de la data 

stabilirii ei” cu cuvintele „de la data comunicării”. 

157. Nu se acceptă. 

Modificarea propusă contravine principiului 

legalității. 

158.  Consideră oportun de prevăzut în proiect dreptul 

executorului judecătoresc şi debitorului, în cazul lipsei 

mijloacelor băneşti, de a depune în cauţiune bunuri 

158. Nu se acceptă.  

Sarcina cauțiunii nu admite oscilarea valorii 

cuantumului depus. Legea stabilește cuantumul 
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mobile şi imobile, cu aplicarea restricţiilor la organele 

competente respective. 

cauțiunii 120% (art.81 CE) și în acest sens, 

valoarea bunurilor admise în calitatea de cauțiune 

ar putea crește/reduce, corespunzător, ar excede/nu 

ar acoperi cuantumul stabilit de lege, ceea ce 

comportă riscul afectării în substanță a drepturilor 

atât a debitorului cât și a creditorului. De asemenea, 

în privința bunurilor (care se pretinde a fi 

prezentate în calitate de cauțiune) urmează a fi 

întrprinse un șir de acte: evaluare, 

conservare/administrare, asigurarea de către un 

subiect a  riscului pieririi/deteriorării fortuite a 

bunului etc., ceea ce confirmă imposibilitatea 

admiterii bunurilor(altele decât banii) în calitate de 

cauțiune. În aceeași privință, creditorul poate 

obiecta în privința caracteristicilor bunului, prețul 

evaluării acestuia, precum și să refuze bunul atunci 

când cauțiunea urmează a fi utilizată  în contul 

executării hotărârii, prin urmare, cauțiunea nu va 

putea garanta executarea obligațiilor, ceea ce 

denotă imposibilitatea realizării în practică. În plus, 

în ipoteza admiterii bunurilor în calitate de 

cauțiune, cauțiunea s-ar alinia măsurilor de 

asigurare (sechestru), pe această cale s-ar reduce 

semnificativ funțiile cauțiunii și s-ar compromite 

conceptul juridic al cauțiunii, care se axează pe 

suma de bani depusă pentru garantarea executării 

de către debitor a unei obligații. Nu în ultimul rând, 

utilizarea bunurilor(altele decât banii) în calitate de 

cauțiune, nu corespunde cerințelor ce derivă din 

funcțiile monedei: de evaluare a valorilor 

economice; de mijlocire a schimburilor de bunuri și 

servicii; de mijlocire a plăților etc., care au 

relevanță cheie și întemeiază sarcina și efectele 

cauțiunii în contextul art.82 CE.  

150. Urmează a fi modificat art. 292 alin. (3) şi alin. 

(5), deoarece potrivit Legii nr. 200 din 16.07.2010 
150. Nu se acceptă. 

Propunerea respectivă nu face obiectul prezentului 
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privind regimul străinilor în Republica Moldova au fost 

modificate competenţele Ministerul Tehnoloogiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor.  

proiect de lege. 

45. Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti 

160. În Art.III pct.1 art.11 din proiect, menţionăm că  

a fost admisă o eroare mecanică, modificările 

specificate la lit.d), sunt destinate pentru lit.c) art.11 în 

vigoare. În cazul în care supoziția noastră se confirmă,  

sublinem despre corectarea acesteia pe calea 

substituirii cu lit.c) din art.11 şi nu cu lit.d). 

Concomitent, după sintagma „cauzele penale” în 

conținutul textului ce se regăsește în proiect, este 

necesare de a insera o virgulă, care va asigura 

respectarea cu strictețe a regulile de ortografie și 

punctuație. 

160. Se acceptă. 

161. La lit.e) alin.(1) art.14 CE, propunem 

următoarele completări: după termenul „prenumele” 

textul „patronimicul, numărul de identificare de stat a 

persoanelor fizice” iar după sintagma „data nașterii”, 

textul „locul de muncă (dacă este cunoscut)”. Aceasta 

ar favoriza identificarea părților procedurii de 

executare și ar elimina disparitățile cu privire la 

necesitatea de a prevedea în conținutul documentului 

executoriu IDNP-ul persoanei fizice. 

161. Se acceptă parţial. 

Nu poate fi acceptată ideea de a include în 

documentul executoriu date precum patronimicul 

sau  data nasterii, deoarece nu e clară necesitatea 

acestor date, atîta timp cît se va include numărul de 

identificare de stat a persoanei fizice. Or, numărul 

de indentificare de stat este inerent unei singurwe 

persoane fizice.  

162. La alineatul (3
1
) art.60 în redacția proiectului, 

susținem necesitatea de a fi completat cu sintagma „ , 

cu excepția art.27 din prezentul cod.”, întru 

neadmiterea interpretărilor ad litteram și, pe cale de 

consecință, eludarea efectului măsurilor de asigurare a 

acțiunii, care implică executarea imediată. 

162. Se acceptă.  

163. Reieșind din destinația și specificul art.154 CE, 

considerăm rezonabil de a completa lit.c) alin.(2) 

art.79 din proiect, cu sintagma „sau identificarea 

locului aflării copilului”. Or, necunoașterea locului 

aflării copilului reprezintă un impediment obiectiv și 

indipendent de voința executorului judecătoresc similar 

163. Se acceptă parţial. 

Reieşind din obiectul de reglementare a literei c) a 

art.79 alin. (2) propunerea expusă nu se integrează  

logic în structura acesteia. Astfel, o asemenea 

completare ar fi oportună pentru litera d).  
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necunoașterii locului aflării debitorului. 

164. La alin.(1) art.100 CE,  pct.25 din proiect, 

după sintagma „se va face la licitație”, considerăm 

relevant de a specifica „în condițiile prezentului cod”. 

Astfel, s-ar asigura caracterul predictibilității normei 

juridice, fără a afecta spiritul ei. 

164. Nu se acceptă. 

Fară a face concretizarea respectivă, este clar că 

licitaţia se va efectua în condiţiile Codului de 

executare.  

165. Cu referire la art.V din proiect, ținânt cont de 

lit.a) și b) din art.19 al Legii nr.780 din 27.12.2001, în 

acord cu care textul proiectului de act legislativ se 

elaborează în limba de stat, cu respectare următoarelor 

reguli: a) fraza se construiește conform normelor 

gramaticale, astfel încît să exprime corect, concis și 

fără echivoc ideea, să fie înțeleasă ușori de orice 

subiect interesat; b) într-o frază este exprimată o 

singură idee, venim cu propunerea de a insera textul 

„și cele de executare (achitate în ordinea și condițiile 

Codului de executare)” după sintagma „cheltuielile 

procesului de insolvabilitate” prevăzută la alin.(1) 

art.43 al Legii insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012. 

165. Nu se acceptă.  

În conformitate cu art. 36 al Codului de executare, 

cheltuielile de executare se compun din taxele 

pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, 

spezele procedurii de executare şi onorariul 

executorului judecătoresc. 

Astfel, în cazul intentării procedurii de executare, 

după intentarea procedurii de insolvabilitate a 

debitorului, cheltuielile de executare deja sunt 

incluse în cheltuieli ale procesului, iar modificarea 

articolului nu are sensul logic. 

În cazul în care procedura de executare a fost 

intentată pînă la intentarea procedurii de 

insolvabilitate cheltuielile de executare deja sunt 

atribuite la rangul de creanţe chirografare, cu atît 

mai mult, că în majoritatea cazurilor cheltuielile de 

executare sunt avansate de creditor. Or, onorariul 

executorului judecătoresc este mai presus decît 

salariul invalizilor de muncă sau al salariaţilor. 

Prin operarea modificărilor în Legea insolvabilităţii 

se observă tendinţa de a facilita încasarea 

onorariului executorului judecătoresc şi intimidarea 

creditorilor chirografari, care de asemenea au 

creanţe faţă de debitorul insolvabil. 

166. Dat fiind faptul că procedura de executare silită 

este ghidată de principiul disponibilității și poate avea 

mai mulți participanți ceea ce amplifică caracterul 

complex al procedurii, iar conform art.44 CE, părțile 

sunt în drept să înainteze cereri și demersuri de natură 

166. Nu se acceptă. 

Nu este clară oportunitatea prevederii propuse, 

reieşind din faptul că art. 61 prevede la alin. (1) 

situaţii clare în care executorul judecătoresc 

urmează să refuze intentarea procedurii de 
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și complexitate diferită, precum  în scopul identificării 

unei soluții optime fără a afecta drepturile 

participaților procedurii de executare silită sau de a 

decide asupra necesității antrenării în procedura de 

executare a unor alți participanți, asupra chestiunilor 

complexe executorul judecătoresc urmează să decidă 

prin convocarea unei ședințe la biroul executorului 

judecătoresc. Astfel, propunem inserarea unui nou 

alineat „(1)
1
” la art.61 CE,  cu următorul conținut: 

„Chestiunile cu caracter complex se soluționează de 

către executorul judecătoresc în ședință cu citarea 

participanților la procedura de executare silită. Data 

ședinței nu poate depăși termenul de 15 zile din 

momentul sesizării. Neprezentarea  acestora sau 

prezentarea a unui singur participant, nu împiedică 

adoptarea soluției și emiterea actului procedural.” 

executare. Or, situaţii expuse nu ar necesita 

consultări suplimentare, sau organizări de şedinţe. 

Totuşi, în cazul în care executorul judecătoresc vrea 

să consulte oponia cuiva nu e necesar să se prevadă 

acest lucru în Codul de executare.  

167. Din jurisprudența în domeniul executării silită se 

desprind situații fără ca să existe o soluție expresă în 

conținutul textului de lege, cu privire la existența a 

două rapoarte de evaluare ce atestă prețuri diferite 

urmare a obiectării asupra prețului stabilit de către 

executorul judecătoresc. Pentru a aduce asemenea 

situația în aria cadrului legal, recomandăm inserarea la 

art.117 CE, a unui nou alineat „(2
1
)”

 
cu următorul 

conținut: „În cazul în care rapoartele de evaluare 

prezentate de creditor și debitor atestă prețuri diferite, 

executorul judecătoresc stabilește prețul reieșind din 

media prețurilor indicate în acestea. Dacă debitorul sau 

creditorul nu este de acord cu prețul stabilit, la 

solicitarea motivată a acestuia, executorul judecătoresc 

organizează evaluarea suplimentară a bunului.” 

167. Nu se acceptă. 

Prevederea în cauză va crea premise pentru debitori 

de a prezenta rapoate de evaluare care vor indica un 

pret mai mare a bunului, ceea ce îi va permite 

realizarea bunului său la un preţ mai mare, adică cel 

mediu stabilit de executorul judecătoresc. Astfel, 

redacţia propusă în practică va genera mai multe 

probleme decît va soluţiona. 

168. În conformitate cu alin.(4) art.680 C.civ. RM, 

„oferta trebuie să fie fermă, univocă, serioasă și 

completă”. Astfel, întrucât există pericol de a afecta 

168. Nu se acceptă.  

Nu este clară necesitatea completării date, or, 

alineatul (4) al art. 117 stabileşte că în cazul în care 
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derularea desfășurării licitației în defavoare 

creditorului datorită prezentării ulterior publicării 

ofertei în sensul art.129 CE și art.680 C.civ. RM, 

propunem inserarea la art.117 din CE a unui nou 

alineat „(4)
1
”cu următorul conținut: „ Obiecțiile cu 

privire la valoarea bunului, precum și raportul de 

evaluare a acestuia,  nu se admit ulterior publicării 

anunțului despre desfășurarea licitației.”  

nici o parte în procedura de executare nu contestă 

în termen preţul stabilit de executorul judecătoresc, 

evaluarea se prezumă corectă şi definitivă. 

169. La alin.(1) art.133 CE, propunem substituirea 

sintagmei „cere organului” cu cuvintele „verifică la 

organul” iar sintagma „să i se comunice” a fi exclusă. 

În așa mod, ar fi create premisele necesare exercitării 

pe depline a dreptului la informare prevăzut la lit.c) 

alin.(1) art.22 CE, inclusiv în regim on-line. 

169. Se acceptă.  

170. La art.138 CE, considerăm întemeiat de a 

completa textul existent cu următorul: „Dacă 

persoanele care se află în imobil la momentul predării 

acestuia refuză să elibereze bunul, încheierea 

judecătorească servește document executoriu pentru a 

iniția și realiza evacuarea silită în corespundere cu 

prezentul cod”. Aceasta ar asigura transmiterea fără 

impedimente a bunului cumpărat și posibilitatea de a 

exercita dreptul de proprietate de către cumpărător în 

volum deplin prin prisma atributelor 

acestora:dispoziție, posesie și folosință. De notat, că 

acest raționament este reflectat și în cazul executării 

silită a dreptului la ipotecă (Legea cu privire la ipotecă 

nr.142 din 26.06.2008). 

170. Nu se acceptă.   

Propunerea respectivă ar crea premize pentru 

încălcarea drepturilor unor persoane care dispun 

legal de bunul transmis în baza unui contract 

perfect legal şi asupra legalităţii căruia instanţa de 

judecată nu s-a expus.  

46. Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

171. La Art. II pct. 1 şi 2  de exclus. 171. Se acceptă.  

172. La Art. II, art. 318
6 

se propune  a modifica alin. 

(2) şi anume a exclude sintagma „şi încheierea privind 

aplicarea ordonanţei de protecţie”. Menţionăm că 

sintagma indicată se conţine la alin. (1) şi nu (2).
 

172. Se acceptă. 

173. La Art. III, unde se propune a modifica şi 

completa art. 11 din CE şi anume lit. d), menţionează 
173. Se acceptă.  
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ca această formulare corespunde cu litera c) din 

actualul cod, în formula propusă în proiect excluzîndu-

se doar sintagma „confiscării speciale”. Astfel este 

necesar la Art. III pct. 1 alin. (4) să fie înlocuită 

sintagma „lit. d) va avea următorul cuprins […]” cu 

„litera c) va avea următorul cuprins […]”. 

174. La Art. III, pct. 11 lit h) CE , menţionează că în 

cazurile  de concilere, unde părţile convin ca în contul 

datoriei debitorului să fie transmise creditorului în 

proprietatea bunuri mobile, procesul-verbal de 

conciliere a părţilor, întocmit de executorul 

judecătoresc, în cazul dat nu este act translativ de 

proprietate şi nu serveşte temei de intabulare a 

dreptului de proprietate în registrul bunurilor mobile. 

Pentru a fi posibilă înregistrarea în registrul bunurilor 

imobile este necesar de întocmit suplimentar un act 

translativ de proprietate, în conformitate cu art. 643 

alin. (2) din Codul civil (darea în plată). 

174. Nu se acceptă. 

Art.643 alin.(2) din Codul civil sunt aplicabile fără 

necesitatea de a se interveni cu completări 

sumplimentare. 

 

175. La Art. III, pct. 15, consideră că, pentru a acorda 

debitorului alegere fie de a executa benevol 

documentul executoriu, fie de a-i oferi un termen de 

conciliere, la lin. (3) si nu fie substituite cuvintele „de a 

executa benevol documentul executoriu în termen de 

15 zile” cu sintagma „de concileire în termen de 15 zile 

dacă legea nu prevede altfel”, dar să fie completate cu 

aceasta din urmă. 

Totodată, concilierea nu poate fi aplicată în toate 

cazurile, în special cînd suntem în prezenţa obligaţiei 

unui organ (autorităţi) de a efectua anumite acte. În 

aceste situaţii, documentul executoriu urmează a fi 

înnaintat spre executare benevolă autorităţii – debitor, 

pentru ca aceasta să îl execute conform prevederilor 

legale. Procedura concilierii în cazul dat fiind 

neavenită.  

175. Nu se acceptă.  

Urmare a modificărilor operate la art. 60 alin. (3) 

prin Legea nr. 42  din 27 martie 2014 pentru 

modificarea şi completarea Codului de executare al 

Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 

2004, proiectul reglementează pentru prevederea 

menționată supra doar completarea cu următorul 

text: 

„Debitorului i se va expedia şi copia, certificată de 

executorul judecătoresc, de pe documentul 

executoriu. Curgerea termenului începe din 

momentul comunicării debitorului  încheierii cu 

privire la intentarea procedurii de executare, în 

condiţiile art. 67 din prezentul cod.” Astfel, 

completarea data, are drept scop oferirea unor 

garanții debitorului și nu-i lezează careva drepturi. 

176. La Art. III, art. 60 alin. (3
1
)  este necesar de a 

specifica foarte clar în care situaţii poate fi aplicat  
176. Nu se acceptă.  

Executarea imediată este determinată expres de 
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acesta. Spre exemplu prin a face trimitere la rt. 12 CE. 

Aceasta pentru a face foarte clară prevederea dată şi a 

exclude totalmente posibilitatea de abuz şi interpretări 

diferite.  

lege, în special de Codul de procedură civilă 

(art.256) 

177. La Art. III art. 60 alin. (1)  consideră că este 

necesar să fie completat  după cuvîntul „spre 

executare” cu următoarele „şi confirmarea solicitării de 

către creditor a executării benevole a documentului 

executoriu de către debitor”. 

177. Nu se acceptă. 

Existența categoriei de documente executorii cu 

executare imediată și faptul că instanța 

judecătoreasc remite din oficiu documentul 

executoriu nu admite promovarea recomandării. De 

asemenea, creditorul are opțiunea de a prezenta 

documentul executoriu spre executare slită sau de e 

a solicita executarea benevolă fără intervenția 

executorului judecătoresc în temeiul principiului 

disponibilității (art.4 CE). 

178. La Art. III, art. 72 alin. (5) CE  sintagma 

„Serviciul de Grăniceri” a fost exclusă prin Legea nr. 

304 din 26.12.2012.  

178. Se acceptă. 

Au fost excluse modificările ce se referă la 

substituirea sintagmei „Serviciul de Grăniceri” cu 

sintagma „Poliţiei de Frontieră”. 

179. La Art. III, pct. 20 menţionează că lit. c) alin. (1) 

art. 79 CE vine în contradicţie cu art. 435 CPC, 

suspendarea executării fiind de competenţa instanţei de 

recurs şi nu a celei care a remis documentul executoriu. 

179. Se acceptă.  

180. La Art. III, pct. 21,  nu este de acord cu sintagma 

„în mărime de 3 % din suma depusă” deoarece la 

ceastă etapă acţiuni de executare în sine nu sunt 

întreprinse, respectiv este nejustificată încasarea taxei 

în mărime de 3% din suma depusă cu titlul de cauţiune. 

180. Se acceptă. 

Modificarea respectivă a fost exclusă din proiectul 

de lege. 

181. La Art. III vine cu propunerea de a completa art. 

37 CE alin. (2) cu lit. m) cu următorul conţinut: 

„primirea informaţiei din cadastrul bunurilor imobile”. 

181. Nu se acceptă.  

În conformitate cu art. 20 din Constituţia Republicii 

Moldova orice persoană are dreptul la satisfacţie 

efectivă din partea instanţelor judecătoreşti 

competente împotriva actelor care violează 

drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Prin 

urmare prevederile constituţionale indică în mod 

direct existenţa unei obligaţii active a statului de a 

asigura dreptul la satisfacţie efectivă în justiţie.  
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Totodată, accesul la justiţie trebuie să fie, de 

asemenea, eficace. Aceasta presupune posibilitatea 

ca hotărârea să fie pusă în executare, cu concursul 

forţei coercitive a autorităţilor publice, în caz de 

necessitate. 

Adoptînd Legea nr. 113 din 17 iunie 2012 privind 

executorii judecătoreşti, iar, ulterior şi Legea nr. 

143 din 2 iulie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Codului de executare al Republicii 

Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, 

statului a delegate atribuţiile sale ce ţin de 

executarea hotărîrilor judecătoreşti, executorului 

judecătoresc. Astfel, executorul judecătoresc 

conform art. 2 din Legea privind executorii 

judecătoreşti este persoana fizică învestită de stat 

cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes 

public.  

Totuşi, în pofida acestei delegări, statul rămîne 

responsabil de asigurarea executorii efective a 

hotărîrilor judecătoreşti, întrucît în temeiul art.6 al 

CEDO, statului îi revine obligația de a crea un 

sistem de executare efectiv atât în drept cît și în 

practică, iar omisiunea autorităților de a coopera 

între ele în scopul executării documentului 

executoriu, poate fi imputată statului și acesta poate 

fi ținut responsabil de neexecutarea hotărârii 

judecătorești. (Mazepa c. Republicii Moldova, hot. 

CEDO, 2007). În aceeași privință, Comitetul 

Miniștrilor în paragraful 6 al Recomandării 

Rec(2003)17 în materia de executare a deciziilor 

judecătorești, a subliniat că „colectarea 

informațiilor necesare referitoare la pârât ar tebuie 

să fie rapidă și eficientă prin intermediul 

informațiilor pertinente incluse în registre sau alte 

surse”. Astfel, similar interacțiunii instanței 

judecătorești, organelor procuraturii, organelor 
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urmăririi penale cu instituții și persoane deținătoare 

de informații relevante procedurii, furnizarea 

informației cu titlul grautit se încadrează în 

obligația statului pentru asigurarea bunei 

funcționări a sistemului de executare. Propunerea 

enunțată, urmează a fi examinată prin primsa 

furnizării informației în regim on-line și nu pe calea 

modificării legislației. 

182. La Art. III, este necesară revizuirea normei art. 

22 alin. (1) lit. c) din CE, deoarece este absolut 

inechitabil şi inacceptabil cînd cheltuielile pentru 

prezentarea informaţiei necesare executării 

documentului executoriu sunt suportate de altcineva 

decît de către debitorul obligaţiei. Din norma 

respectivă reiesă că, dacă informaţia este deţinută de o 

persoană privată sau registrul este ţinut de o entitate la 

utofinanţare, cheltuielile pentru prezentarea informaţiei 

pe suport hărtie sunt suportate de această entitate şi nu 

acoperite de debitorul obligaţiei. 

Costurile care efectiv suns suportate de Î.S. „Cadastru” 

(care nu este finanţată din buget) pentru furnizarea 

informaţiei pe suport hărtie executoruilor judecătoreşti, 

intră în czheltuielile care stau la baza calculării 

tarifelor pentru serviciile prestate populaţiei. Ca 

rezultat, aceste cheltuieli duc la majorarea tarifelor 

pentru serviciile prestate populaţiei. 

În concluzie reiese că, cheltuielile pentru asigurarea 

executării documentelor executorii sunt suportate nu 

întru totul de debitorul obligaţiei, sar şi  de cetăţeni. 

În conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. c) CE şi art. 8 

alin. (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile, 

executorilor judecătoreşti le-a fost acordat acces gratuit 

la banca centrală de date a cadastrului, avînd 

posibilitatea de a căuta informaţia despre dreptul de 

proprietate sau alte drepturi reale ale debitorului asupra 

bunurilor mobile. 

182. Nu se acceptă.  

În conformitate cu art. 20 din Constituţia Republicii 

Moldova orice persoană are dreptul la satisfacţie 

efectivă din partea instanţelor judecătoreşti 

competente împotriva actelor care violează 

drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Prin 

urmare prevederile constituţionale indică în mod 

direct existenţa unei obligaţii active a statului de a 

asigura dreptul la satisfacţie efectivă în justiţie.  

Totodată, accesul la justiţie trebuie să fie, de 

asemenea, eficace. Aceasta presupune posibilitatea 

ca hotărârea să fie pusă în executare, cu concursul 

forţei coercitive a autorităţilor publice, în caz de 

necessitate. 

Adoptînd Legea nr. 113 din 17 iunie 2012 privind 

executorii judecătoreşti, iar, ulterior şi Legea nr. 

143 din 2 iulie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Codului de executare al Republicii 

Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, 

statului a delegate atribuţiile sale ce ţin de 

executarea hotărîrilor judecătoreşti, executorului 

judecătoresc. Astfel, executorul judecătoresc 

conform art. 2 din Legea privind executorii 

judecătoreşti este persoana fizică învestită de stat 

cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes 

public.  

Totuşi, în pofida acestei delegări, statul rămîne 

responsabil de asigurarea executorii efective a 
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Respectiv încă o date reiterează necesitatea modificării 

redacţiei actuale a art. 22 alin. (1) lit. c) CE şi 

includerii în articolul menţionat a prevederilor privind 

includerea în „spezele” procedurii de executare a 

cheltuielilor pentru obţinerea informaţiei necesare, 

atunci cînd aceasta este deţinută de alte entităţi decît 

cele finanţate de la bugetul public naţional. 

Aceasta va fi în conformitate cu art. 6  şi 13 din Legea 

cadastrului bunurilor imobile şi cu Legea pentru 

aprobarea Metodologiei de calculare a  tarifelor la 

serviciile prestate de întreprinderea Sprecializată în 

Cadastru şi de filealele acesteia, nr. 393-XVI din 

08.12.2006. 

hotărîrilor judecătoreşti, întrucît în temeiul art.6 al 

CEDO, statului îi revine obligația de a crea un 

sistem de executare efectiv atât în drept cît și în 

practică, iar omisiunea autorităților de a coopera 

între ele în scopul executării documentului 

executoriu, poate fi imputată statului și acesta poate 

fi ținut responsabil de neexecutarea hotărârii 

judecătorești. (Mazepa c. Republicii Moldova, hot. 

CEDO, 2007). În aceeași privință, Comitetul 

Miniștrilor în paragraful 6 al Recomandării 

Rec(2003)17 în materia de executare a deciziilor 

judecătorești, a subliniat că „colectarea 

informațiilor necesare referitoare la pârât ar tebuie 

să fie rapidă și eficientă prin intermediul 

informațiilor pertinente incluse în registre sau alte 

surse”. Astfel, similar interacțiunii instanței 

judecătorești, organelor procuraturii, organelor 

urmăririi penale cu instituții și persoane deținătoare 

de informații relevante procedurii, furnizarea 

informației cu titlul grautit se încadrează în 

obligația statului pentru asigurarea bunei 

funcționări a sistemului de executare. Propunerea 

enunțată, urmează a fi examinată prin primsa 

furnizării informației în regim on-line și nu pe calea 

modificării legislației. 

47.  Asociaţia Patronală „Camera de 

Comerţ Americană din Moldova” 

183. La Art. II, art. 167 alin. (2) lit. a)  sugerează 

reformularea alin. (1) lit. a) după cum urmează: 

„a) copiile de pe cererea de chemare în judecată, de pe 

înscrisuri, certificate prin ştampila persoanei juridice, 

sau de către avocat în situaţia în care persoana fizică 

sau juridică este asistată de avocat, sau copii legalizate 

de notar în cazul persoanelor fizice care nu sunt 

asistate de un avocat, într-un număr egal cu numărul de 

pîrîţi şi de intervenienţi, dacă ei nu dispun de aceste 

acte, plus un rînd de copii pentru instanţă. Dacă 

înscrisurile sunt făcute într-o  limbă străină, instanţa 

183. Se acceptă. 
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poate dispune prezentarea traducerilor lor în modul 

stabilit de legislaţie”. 

Modificarea dată este oportună deoarece practica de 

lucru denotă faptul că judecătorii interpretează diferit 

sintagma „certificate în modul stabilit” şi insistă asupra 

legalizării probelor anexate la cererea de chemare în 

judecată de către notar, atît în cazul persoanelor fizice, 

cît şi în cazul persoanelor juridice. 

184. La Art. II, art. 167 alin. (2) lit. a
1
)  urmează a fi 

reformulată după cum urmează: 

„Copia actului de identitate a reclamantului, persoană 

fizică saua  extrasului din registrul de stat a persoanei 

juridice certificat corespunzător. ”  

184. Se acceptă. 

185. La Art. II, art. 346, alin. (1)  consideră că 

procedura prealabilă nu trebuie să fie impusă, din 

considerentul că ordonanţa judecătorească se emite 

doar în cazurile indicate în art. 345 din CPC, De 

asemeneam primind ordonanţa judecătorească, potrivit 

art. 352 alin. (2) din CPC, debitorul poate înainta 

obiecţiile sale motivate. Eliberarea ordonanţei are loc 

doar după expirarea termenului de depunere a 

obiecţiilor motivate de către debitor. Procedura 

prealabilă se impune doar dacă părţile au convenit prin 

contract sau dacă legea prevede acest lucru.  

185. Nu se acceptă. 

Recerinţa stabilirii obligativităţii cererii prealabile 

în cazul  procedurii în ordonanţă  se fundamentează 

pe necesitatea informării debitorului despre 

existenţa unei creanţe şi, respectiv despre intenţia 

adresării persoanei în instanţă în procedura în 

ordonanţă. Astfel, se exclud cazurile în care 

debitorul va spune că nu a ştiut despre existenţa 

creanţei. De asemenea debitorul în aşa mod este 

informat despre intenţia creditorului şi, eventual, îi 

oferă debitporului posibilitatea de a executa 

benevol creanţa. 

186. La Art. II, art.374, se recomandă introducerea 

unui nou articol 374
1
 , deoarece fuziunea proceselor de 

retragere a apelului şi a celui de încetare a procedurii 

de apel contravine cu principiul unitar al articolelor 

(art. 32 alin. (1)).  

186. Nu se acceptă.  

Încetarea procedurii de apel se dispune pe diferite 

temeiuri, o parte din ele este deja reglementată de 

art. 374 din CPC. Prin urmare temeiurile de 

încetare a procedurii de apel trebuie să fie 

reglementate în acelaşi articol. 

Mai mult ca atît, conform rigorilor de tehnică 

legislativă, regula principală este de a asigura 

corespunderea denumirii titlului articolului cu 

conţinutul acestuia articol, fapt ce contribuie 

nemijlocit la claritatea legii. În acest caz, pe lîngă 
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completările operate, a fost modificat şi titlul 

acestuia.  

187. La Art. II, art.389 alin. (1) consideră că nu este 

binevenită reformularea propusă, deoarece va stimula 

apariţia cazurilor de corupţie. Lipsa unui procedeu 

transparent de clasificare a cazurilor în conformitate cu 

criterii bine definite, este de natură de a contribui la 

predispoziţii pentru mită.  

187. Nu se acceptă.  

Propunerea are drept scop soluţionarea unor 

probleme care apar în practică şi are drept scop 

asigurarea emiterii unui act judiciar calitativ.  

188. La Art. II, art.425 se sugerează expunerea 

acestuia în următoarea redacţie: 

„Termenul de ceclararea a recursului împotriva 

încheierii este de 15 zile de la pronunţare pentru 

participanţii prezenţi la pronunţare şi de 15 zile de la 

comunicare pentru participanţii care au lipsit la 

pronunţare.” 

188. Nu se acceptă. 

Redacţia propusă acoperă în principiu ambele 

situaţii expuse în redacţia formulată în aviz şi 

considerăm că se includ detalii inutile în lege.  

De asemenea, prin redacţia propusă se sugerează 

indirect participanţilor la proces să lipsească de la 

pronunţarea hotărîrii, pentru a lungi termenul 

pentru depunerea apelului. Acest fapt poate duce la 

tergiversări.  

189. La Art. II, art.427 se recomandă reglementarea 

instituţiei  restituirii recursului într-un articol separat, 

întrucît acesta nu presupune soluţionarea fondului 

recursului şi necesită emiterea unei încheieri. 

189. Se acceptă.  

 

190. Sugerează completarea art. 449 CPC după cum 

urmează: 

„f) a fost aplicat un act normativ declarat 

neconstituţional de Curtea Constituţională după ce 

hotărărea instanţei a devenit irevocabilă;”. 

Stipularea dată este binevenită, urmare a Hotărîrii 

Curţii Constituţionale nr. 16 din 25 iunie 2013. 

190. Nu se acceptă. 

În vederea executării Hotărîrii Constituţionale nr. 

16 din 25 iunie 2013, deja a fost elaborat un proiect 

de Lege separat, care a fost remis Guvernului spre 

examinare la data de 23 ianuarie 2014. Ulterior, 

proiectul respectiv a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua la data de 12 iunie 2014. 

19. Se propune completarea art. 450 CPC  după cum 

urmează: 

„În termen de 3 luni de la data publicării hotărîrii 

Curţii Constituţionale -  în cazul prevăzut de art. 449 

lit. f)”. 

191. Nu se acceptă.  

În vederea executării Hotărîrii Constituţionale nr. 

16 din 25 iunie 2013, deja a fost elaborat un proiect 

de Lege separat, care a fost remis Guvernului spre 

examinare la data de 23 ianuarie 2014. Ulterior, 

proiectul respectiv a fost adoptat de Parlament în 

lectura a doua la data de 12 iunie 2014. 

192.  La art. 452 alin. (1
1
) în circumstanţele în care 192. Nu se acceptă. 
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art. 449 din CPC reglementează expres temeiurile 

declarării revizuirii, consideră inacceptabilă 

examinarea cererilor de revizuire în lipsa părţilor în 

cadrul curţilor de apel sau în lipsa înştiinţării părţilor 

privind depunerea cererii de revizuire în cazul în care 

cererea de revizuire este de competenţa Curţii Supreme 

de Justiţie. 

În cazul în care cererile de apel se examinează în 

prezenţa tuturor părţilor, ultimii avînd posibilitatea de a 

se expune asupra probelor şi  circumstanţelor  

prezentete de oponenţi, se consideră că ar fi echitabil şi 

în cazul revizuirii în cadrul curţilor de apel, părţile să 

fie înştiinţate şi să aibă  dreptul de a se expune asupra 

noilor probe prezentate la revizuire. Din considerentul 

că cererile de recurs în cadrul CSJ se examinează în 

lipsa părţilor, iar intimantul este înştiinţat că cererea de 

recurs, cît şi are dreptul de a întocmi şi prezenta o 

referinţă, atunci revizuirea urmează a fi examinată în 

lipsa părţilor dar cu dreptul de a prezenta o referinţă. 

Adiţional, prevederea propusă de autorul proiectului de 

lege, ar indica clar asupra unei neconcordanţe între 

acestea şi prevederile art. 5 alin. (1) din CPC. 

Revizuirea nu e cale ordinară de atac şi se aplică 

doar în cazuri excepţionale. Aceste circumstanţe 

instanţele de apel, respectiv, Curtea Supremă de 

Justiţie le pot verifica din materialelel anexate la 

dosar, nefiind necesară prezenţa părţilor. Dacă va fi 

necesară prezenta parţilor, doar atunci instanţa le va 

invita. Problema este că se confundă revizuirea cu 

apelul şi recursul, aplicînd în raport cu aceasta 

raţionamentele aplicabile apelului şi recursului, fapt 

inadmisibil.   

 

193.  La art. 39 CPC se propune completarea acestuia 

cu alineatul alin. (11
1
) cu următorul cuprins: 

„(11
1
) Acţiunea de încasare a datoriei, deposedare a 

gajului/ipotecii sau revendicare a bunurilor transmise 

în leasing, poate fi înaintată şi în instanţa de la sediul 

reclamantului”. 

Modificarea este binevenită şi cu impact de 

reglementare pozitiv , deoarece : 

 - norma propusă reduce cheltuielile de judecată, 

or reclamantul nu va trebui să se deplaseze la 

instanţa de la locul pîrîtului; 

 - norma este echitabilă, or aceste acţiuni se 

datorează neexecutării obligaţiilor din partea 

pîrîţilor, care vor suporta consecinţele; 

193. Nu se acceptă.  

Regula generală, care nu poate admite excepţii este 

faptul că, acţiunile care vizează anumite bunuri se 

judecă la locul aflării bunului.   

În ce priveşte Hotărîrea Curţii Constituţionale la 

care se face referire în recomandare, relevăm faptul 

că  indiferent de existenţa unor argumente în 

vederea declarării neconstituţionalităţii unei 

prevederi, faptul că Legea supusă controlului a fost 

declarată neconstituţională cu excepţia a două 

modificări, semnifică de fapt că prevederea în 

cauză este neconstituţională şi, respectiv, nu poate 

fi reanimată. 
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 - într-o variantă similară, norma a existat pînă la 

declararea neconstituţională a Legii nr. 163 din 

22.07.2011 prin Hotărîrea Curţii 

Constituţionale nr. 3 din 9 februarie 2012, însă 

hotărîrea numită nu menţiona în mod expres 

neconstituţionalitatea acestei norme, care în 

esenţă este constituţională.  

194. La art. III, art. 11, ţinînd cont de facptul că 

Serviciul fiscal de stat dispune de un spectru lerg de 

instrumente privind asigurarea stingerii obligaţiilor 

fiiscale (art. 194 CF) se optează penntru excluderea 

propunerilor de modificare a lit. m) în cadrul art. 11 

CE. 

De asemenea se recomandă enumerarea expresă a 

documentelor executorii emise de către Serviciul 

vamal.  

194. Nu se acceptă.  

În ce privește completarea art. 11 din Codul de 

executare cu lit.m) și n), menționăm că aceste 

modificări sunt impuse de amendamentele 

intervenite în art. 197 din Codul 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 sau organelor vamale. 

Mai mult ca atît, trebuie să se precizeze că 

executarea deciziilor de regularizare întocmite de 

Serviciul Vamal de către executorul judecătoresc 

nu este o novație, acestea fiind incluse în lista 

documentelor executorii prin Legea nr. 178 din 11 

iulie 2012. 

195. La art. III, art. 22 alin. (1) autorul proiectului de 

lege nu a raţionalizat în cadrul notei informative 

necesitatea unei astfel de prevederi. Consideră că 

introducerea prevederilor respective este de natură să 

cauzeze o povară financiară adiţională asupra 

debitorului, cît şi asupra instituţiilor obligate să 

prezinte informaţia în cauză. 

Urmează de luat în calcul faptul că executorii 

judecătoreşti, în cadrul exercitării atribuţiilor sale sunt 

remuneraţi cu onorarii, care deseori ating sume 

considerabile. Totodată, povarea evidenţei actelor 

judecătoreşti şi asigurării  conlucrării se pune în seama 

instituţiilor financiare, dar nu a Uniunii Executorilor 

195. Nu se acceptă.  

Asigurarea executării eficiente a hotarîrilor 

judecătorești este în sarcina statului, astfel 

leguitorul are obligația de crea un cadrul legislativ 

care ar facilita colectarea informatiilor referitoare la 

patrimoniul debitorului, iar toate instituțiile și 

organizațiile, indiferent de forma de organizare, au 

obligația de a contribui la realizarea justiției. 

În altă ordine de idei, instituțiile bancare și în 

prezent duc evidența actelor parvenite de la 

executorii judecătorești, norma vizată nu instituie 

noi obligații pentru acestea, care le-ar putea 

împovăra. 
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judecătoreşti, care denaturează esenţa instituţiilor 

financiare.  
 

196. La Art. III, pct. 4 din proiect,  art. 24 se expune 

în următoarea redacţie: 

„Articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor şi 

altor sume rezultate din întîrzierea executării 

(1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc 

calculează dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate 

din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi 

în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Cererea 

privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea 

executării poate fi depusă, în interiorul termenului de 

prescripţie al documentului executoriu, doar 

executorului judecătoresc ce deţine documentul 

executoriu care stabileşte obligaţia principal, şi poate 

acoperi întreaga perioadă de întîrziere pînă la 

executarea obligaţiei principale. Sumele menţionate se 

calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a 

devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente 

executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă 

(scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei 

cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada 

de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii 

de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod. 

(2) Încheierea executorului judecătoresc în condiţiile 

alin. (1) este un document executoriu şi poate fi 

contestată în termen de 10 zile din momentul 

comunicării. Încheierea respctivă este executorie doar 

după devenirea sa definitivă, dacă debitorul nu 

consimte expres asupra executării imediate. Competent 

pentru executarea acestei încheieri este executorul 

judecătoresc care execută documentul executoriu ce 

stabileşte obligaţia principală.  

    (3) Sub incidenţa prezentului articol nu se află 

documentele executorii prin care s-a dispus aplicarea 

de sancţiuni contravenţionale sau de pedepse penale. ” 

196. Nu se acceptă.  

În mare parte redacţia propusă reflectă redacţia 

actuală a art. 24 din Codul de executare, cu mici 

modificări. În partea ce se referă la alineatul (1), şi 

anume precizării că cererea privind calcularea 

sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi 

depusă, în interiorul termenului de prescripţie al 

documentului executoriu, menţionăm că, termenul 

de prescripţie stabilit de art. 16 din Codul de 

eexecutare se referă la prezentarea documentelor 

executorii spre executare şi nu ar trebuie să se 

răsfrîngă şi asupra depunerii cererii de calculare a 

dobînzii. Astfel, aceasta poate fi depusă în 

interiorul procedurii de executare, de la momentul 

intentării procedurii de executare pînă la încetarea 

acestei proceduri. Conform acestei cereri se va 

putea solicita achitarea dobînzii de întîrziere de la 

data de cînd hotărîrea judecătorească a devenit 

definitivă pînă la data plaţii efective a oblşigaţiei 

cuprinse în orice document executoriu, respectiv, 

calcularea acesteia nu va mai fi legată de termenul 

de prescripţie pentru prezentarea documentelor 

executorii spre executare.  Mai mult ca atît, 

proiectul de lege nu intervine cu modificări asupra 

aspectelor menţionate.  

Totodată, cu referire la redacţia alineatului (1) nu 

este clară necesitatea completării acestuia cu 

cuvintele „şi poate acoperi întreaga perioadă de 

întîrziere pînă la executarea obligaţiei principale”, 

atîta timp cît redacţia actuală acoperă momentele 

date. 
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Potrivit redacţiei propuse de autorul proiectului, 

dobînda rezultată din întîrzierea executării se 

calculează în conformitatea cu art. 619 din CC de la 

data la care hotărîrea judecătorească a devenit 

definitică şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei 

cuprinse în hotărîre. Dobînda de întîrziere  se 

calculează pe un termen de 3 ani, care este un termen 

în care persoana îndreptăţită poate solicita executarea 

silită a dreptului său recunoscut prin lege.  

 Potrivit art. 589 alin. (4) din CC cu sumele plătite de 

debitor, în cazul în care sînt insuficiente pentru 

acoperirea integrală a datoriei scadente, se acoperă în 

primul rînd cheltuielile de judecată, pe urmă dobînzile 

şi alte obligaţii de plată şi, la urmă, obligaţia principală 

(capitalul). 

Reiterează că art. 24 CE indică expres asupra dreptului 

de a solicita calcularea dobînzii din momentul în care 

debitorul este în întîrziere. O normă în sensul 

creditorului este obligat să se adreseze executorului cu 

cererea de calculare a dobînzii de întărziere doar după 

data achităării integrale a sumei indicate în titlu, va 

cauza următoarea evoluţie a evenimentelor. Debitorii 

de la care se va dispune încasarea unor sume mari de 

bani, vor achita în yeci de ani suma de bază (deoarece 

executorul nu va fi în măsură să solicite calcularea 

dobînzii de întărziere), lăsînd neacjitată în ultimii 3 ani 

o sumă derizorie (ex. 10 lei) Astfel, potrivit apărării 

debitorilor, executorul judecătoresc nu va fi în drept să-

i calculeze dobînzi de întărziere decît din suma rămasă 

nechitată (10 lei) Norma propusă se consideră abuzivă.  

Art. 145 CE se referă la categoriile de creanţe, stabilind 

3 categorii, astfel, încît, prevederile articolului dat se i-

au în consideraţie la diostribuirea sumelor realizate în 

faza de executare, încît potrivit art. 144 CE, creanţele 

fiecărei categorii ulterioare se satisfac după ce au fost 

satisfăcute creanţele categoeriri anterioare. Potrivit art. 
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145 alin. (5) a CE „Sumele calculate de executorul 

judecătoresc în condiţiile art. 24 se vor plăti în ultimul 

rînd.” Prin urmare, sumele ar putea fi calculate mai 

devreme, dar achitate în ultimul rînd potrivit normei 

legale indicate.  

197. La Art. III, art. 24
1
 consideră că acceptarea 

introducerii acestui articol are potenţial de a crea 

coleziuni legislative. Ţinînd cont de faptul că între 

relaţiile dintre debitor şi creditor gajist mai apare 

executorul care trebuie să execute silit un document 

executoriu, deoarece debitorul nu o face benevol, 

relaţia dată este reglementată prioritar de CE. Gajul 

este o grevare asupra bunului, iar potrivit art. 132 

preţul bunurilor scoase la licitaţie va fi cu 20 % mai 

mic decît preţul indicat în raportul de evaluare.  

Prin urmare, nu poate un bun grevat cu gaj să fie scos 

la lşicitaţie cu un preţ mai mare decît cel indicat la art. 

132 CE, deoarece executorii ar fi restrînşi să acţioneze 

în „ interesele debitorului” sau „ în interesul major al 

debitorului” potrivit legilor enunţate. 

Procedura de executare ar trebui să fie certă pentru 

executor dar nu să dea posibilitatea debitorului să 

conteste orice act pe motiv că nu este în conformitate 

cu interesele acestuia (a se vedea art. 75 alin. (2) al 

Legii cu privire al gaj şi art. 34 alin. (2) a Legii cu 

privire la ipotecă). 

197. Nu se acceptă.  

Autorii avizului nu au ținut cont de prevederile alin. 

(1) al articolului vizat, care indică ca aceste acțiuni 

sunt servicii prestate de executor doar la solicitarea 

creditorului gajist și ale alin. (2) și (4) care indică 

cum se va rezolva coliziunea care o invocă autorul 

avizului. 

198. La Art. III, art. 27 alin. (7) se sugerează 

substituirea cuvîntului „solicitantul” cu cuvîntul 

„reclamantul” 

198. Nu se acceptă. 

Calitatea de reclamant este una specifică procesului 

de judecată, nu și celui de aducere la îndeplinire a 

hotărîrii judecătorești. 

199. La Art. III, art. 27 alin. (10) se propune 

substituirea sintagmei „persoanei interesate” cu 

cuvintele „Reclamant/reprezentantul reclamantului”. 

199. Nu se acceptă. 

Terminologia utilizată este în linie cu cea utilizată 

la art. 25 CE. 

200. La Art. III, art. 79 alin. (1) lit. b)  recomandă să 

fie impusă depunerea cauţiunii şi în cazul indicat la lit. 

b), alin. (1) art. 79 din proiectul de modificare, precum 

200. Nu se acceptă.  

Probabil autorul obiecţiei a confundat ceva, 

deoarece art. 79 alin. (1) litera b) din Codul de 
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se indică şi la lit. c). Acesta este un caz model care 

permite debitorilor să suspende executarea, pînă se 

examinează cererea de contestare a eliberării titlului 

executoriu în procedură civilă generală, care durează 

ani de zile (cu toate căile de atac şi respectarea 

dreptului la apărare). 

executare prevede suspendarea executării în cazul 

în aflării debitorului într-o delegaţie îndelungată în 

interes de serviciu sau cu o misiune de stat atunci 

cînd obligaţia are un caracret personal. 

 

201.  La Art. III, art. 80 alin. (5) în condiţiile în care 

procedura de executare reprezintă o povară financiară 

costisitoare, consideră că taxa de primire a cauţiunii 

propusă  de autor este una exagerat de mare. 

Suplimentar, nu este clară baza de calcul a taxei 

respective.  

201.  Se acceptă. 

Prevederea dată a fost exclusă din proiect.  

202. La Art. III, art. 100 alin. (1)  sugerează 

reformularea sintagmei „însoţit de extrasele  de 

evidenţă financiară” într-o structură mai clară în care ar 

fi enumerate exhaustiv documentele ce necesită a fi 

prezentate. Suplimentar, redacţia propusă de autor 

contravine normelor de tehnică legislativă potrivit 

Legii nr. 780/2001 şi nici nu este echitabilă, or impune 

preyentarea încă a unui document, faţă de calculul 

datoriei, fără a aduce plusvaloare. 

202. Nu se acceptă.  

Reglementările respective sunt perfect simetrice 

celor prevăzute de la lit. c) a al. (6) al art.34 al 

Legii cu privire la ipotecă. 

203. La Art. III, art. 162 alin. (3) consideră că 

propunerea de institui o taxă de stat adiţională este în 

măsură de a îngrădi accesul la justiţie. Suplimentar, 

acest fapt este în contradicţie cu politica de uşurare a 

poverii administrative. 

De asemenea, nu este clar cine va suporta povare 

restituirii cheltuielilor de judecată în acest caz, odată ce 

executorul judecătoresc se eschivează  de la faptul că, 

de a fi parte în proces, iar contestarea actelor acestuia 

se face ca urmare a greşelilor admise sau a neexecutării 

intenţionate a unor acţiuni de către acesta. 

203. Se acceptă.  

Modificarea respectivă a fost exclusă din proiectu 

de lege. 

204. La art. 16 alin. (1) din Codul de executare 

sugerează includerea în cadrul proiectului de lege vizat 

modificarea art. 16, pledînd pentru majorarea 

termenului de perimare pînă la 10 ani. 

204. Nu se acceptă.  

Probabil se face o confuzie între termenul de 

prescripţie pentru executarea documentelor 

executorii (pentru întreg procesul de executare) şi 
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Termenul de 3 ani încurajează debitorii rău platnici de 

a nu executa un titlul executoriu, aşteptînd expirarea 

termenului de prescripţie al acestuia. Suplimentar, 

acest termen este de natură se a creşte riscul de 

neonorare a obligaţiilor debitorului insolvabil. Această 

recomandare se conţine în proiectul Cadrului Comun 

de referinţă, sincronizîndu-se cu practica tărilor 

membre a Uniunii Europene. Termenul de prescripţie a 

documentelor executorii în alte state este după cum 

urmează: 

Austria -10 ani, Belgia-3 ani; Cipru - 6 ani, 

Danemarca-10 ani, Estonia-10 ani, Franţa-10 ani, 

Germania-30 ani, Grecia-un an, Irlanda -12 ani, 

Letonia şi Lituania - 10 ani, Olanda – 20 ani, România-

3ani, Ungaria- 5 ani. In alte state precum Polonia, 

Slovacia, Slovenia, Suedia, Spania  nu există termen de 

prescripţie pentru executarea documentelor executorii. 

termenul de prescripţie pentru prezentarea 

documentului executoriu pentru executare. În cazul 

Republicii Moldova, la art. 16 din Codul de 

executare este vorba de termenul de prescripţie 

pentru prezentarea sdocumentului executoriu spre 

executare. Astfel, argumentele invocate nu sunt 

aplicabile în raport cu cazul nostru.  

205. La art. 38 alin. (4) se propune excluderea lit. b), 

e) şi f). 

Obligaţia de executare silită este una de rezultat, deci 

onorariul este datorat executorului judecătoresc în 

funcţie de rezultat şi nu în funcţie de efort. În casarea 

onorariului în lipsa rezultatului este de fapt, o 

îmbogăţire fără justă cauză, contrar normelor existente. 

Suplimentar, consideră că nu este echitabil faţă de 

debitor de bună credinţă care doreşte şi îşi onorează 

obligaţiile să fie încasate careva onorarii de executare. 

O executare benevolă nu trebuie să presupună 

încasarea unui onorariu, în special avînd în vedere că 

legea permite încasarea cheltuielilor şi spezelor pe care 

le-a suportat un executorul judecătoresc pentru a emite 

încheierea (speze de executare, texele de intentare şi de 

arhivare a dosarului de executare). 

205. Nu se acceptă.  

Autorii avizului confundă obligația de a acționa a 

executorului judecătoresc cu obligația de a executa 

a debitorului. Executorul judecătoresc nu trebuie să 

suporte consecințele, inclusiv financiare, ale 

pierderii procesului de către una dintre părți. Or, 

conform, art. 95 CPC, cheltuielile de judecată, care 

includ și cheltuielile de executare, sunt suportate de 

partea care pierde procesul. 

Executorul este ținut să întreprindă toate măsurile 

necesare și legal permise, nu să și garanteze 

rezultatul. Legislația actuală condiționează 

achitarea onorariului de atingerea rezultatului, 

rezultatul fiind stingerea datoriei- or, o datorie se 

stinge și prin renunțarea la executare și prin 

anularea actului din care aceasta a fost născută.  

Cît privește taxele și spezele,  acestea sunt costuri 

ale procedurii, nu remunerare a muncii executorului 

judecătoresc. 
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A se vedea în acest sens și argumentele de la p.51. 

206. La art. 72, alin. (1) recomandă a permite 

transferul de competenţă de dare în căutare a 

debitorului către executorul judecătoresc. Această 

modificare ar eficientiza procesul de executare a 

documentelor executorii de către executorii 

judecătoreşti, decizia de dare în căutare a debitorului şi 

a bunurilor acestuia ar trebui să fie în competenţa 

executorului judecătoresc şi nu a instanţei 

judecătoreşti. 

206. Nu se acceptă.  

Anuțarea în căutare a persoanei fizice are drept 

consecințe posibilitatea reținerii acesteia - acțiune 

ce implică, eventual, aplicarea de forță și măsuri de 

constrîngere fizică - respectiv actul pe care acestea 

se întemeiază urmează să emane de la instanța de 

judecată.  

 

207. La art. 163 alin. (1) propune analiza 

oportiunităţii de reintroducere a prevederii ce ar oferi 

posibilitatea de a contesta actele emise de către 

executorul judecătoresc către primul. 

Prin păstrarea formulei existente la moment se încalcă 

prevederile art. 4, 7,20, 26, 53 din Constituţia RM şi 

art. 6 şi 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi fac 

imposibilă aplicarea prevederilor art. 9, coroborate cu 

prevederile art. 161 alin. (1) din Codul de executare. 

Astfel, conform art. 21 din CE executorul judecătoresc 

este unica persoană autorizată să efectueze executarea 

silită a documentelor executorii, iar în conformitate cu 

prevederile art. 2 din Legea privind executorii 

judecătoreşti, executorul judecătoresc este persoana 

fizică competentă de a îndeplini activităţi de interes 

public, prevăzute de legislaţia în vigoare şi este 

exponentul puterii de stat. 

De asemeneea, în conformitate cu prevederile art. 3 din 

Legea privind executorii judecătoreşti, coroborate cu 

perevederile art. 8 şi 23 din CE, în activitatea sa 

executorul judecătoresc emite acte, cu caracter 

obligatoriu, neexecutarea cărora atrage după sine 

aplicarea de sancţiuni. 

207. Se acceptă.  
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Prin urmare, actele emise de executorul judecătoresc 

sînt nişte acte normative cu caracter individual, emise 

de un exponent al puterii statului, care prescriu sau 

impun persoanelor fizice sau juridice anumite 

obligaţiuni, nerespectarea cărora atrage după sine 

aplicarea unor sancţiuni. Totodată, nu se poate de 

garantat cu certitudine faptul, că executorul 

judecătoresc, emiţînd aceste acte, va respecta întru 

totul prevederile actelor normative în vigoare (greşeală 

tehnică sau eroare umană etc.) şi nu va aduce atingere 

drepturilor şi intereselor persoanelor. Reieşind din 

aceste circumstanţe, s-a prevăzut în art. 9 şi art. 161 

alin. (1) din Codul de executare posibilitatea contestării 

actelor executorului judecătoresc de către persoanele 

ale căror drepturi şi interese au fost lezate. 

Astfel, reieşind din cele menţionate mai sus rezultă, că 

prevederile art. 163 alin. (1) CE care stipulează în mod 

expres înaintarea cerrerii privind contestarea actelor 

executorului judecătoresc doar împotriva debitorului 

sau creditorului şi invitarea executorului judecătoresc 

doar pentru a da explicaţii referitor la actele contestate 

sînt nişte prevederi inaplicabile. 

Acest raţionament se confirmă prin următoarele 

argumente: 

a) esenţa cererii de adresare în instanţa de judecată 

este indicarea persoanei care este învinuită că a 

lezat drepturile şi interesele legitime ale altei 

persoane şi argumentarea pretenţiilor. Prin 

urmare, înaintarea cererii de contestare a actelor 

exrcutorului judecătoresc împotriva 

debitorului/creditorului prezumă faptul, că 

debitorul/creditorul a încălcat drepturile şi/sau 

interesele cuiva prin emiterea actului contestat, 

dar nu executorul judecătoresc, ceea ce este o 

absurditate. Mai ales, că substituirea 

executorului judecătoresc cu 
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debitorul/creditorul la rîndul său conduce la 

situaţia încălcării art. 21 din CE şi a 

prevederiloer art. 2 din Legea privind executorii 

judecătoreşti, care în mod expres stipulează, că 

executorul judecătoresc este unica persoană 

abilitată cu dreptul de a efectua executarea silită 

şi doar el este exponentul puterii statutului şi 

mai mult nimeni altcineva; 

b) există situaţii cînd prevederile art. 163 alin. (1) 

CE nu pot fi aplicate în nici o formă, cu ar fi de 

exemplu situaţiile cînd se contestă actele 

executorului judecătoresc în cadrul procedurii 

de executare de încasare a taxei de stat  sau în 

cazul contestării actelor executorului 

judecătoresc privind calcularea şi încasarea 

onorariilor pentru executarea silită. Prin urmare 

rezultă, că astfel de documente nu pot fi supuse 

contestării, fapt care contravene prevederilor 

art. 9 şi 161 alin. (1) CE, coroborate cu 

prevederile art. 4, 7, 20, 26 şi 53 din Constituţia 

Republicii Moldova şi art. 6 şi 13 din 

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 

libertăţilor fundamentale . 

48.  INCASO Compania de Colectare a 

Datoriilor 

208.  Propune modificarea art. 16 CE în vederea 

modificării termenului de prescripţie pentru executarea 

documentelor executorii. Consideră că termenul de 3 

ani este unul insuficient, pentru asigurarea executării 

eficiente a unui document executoriu. Pe de o parte 

debitorul insolvabil, poate să nu aibă timp suficient să 

revivie financiar pentru a putea asigura executarea 

documentului executoriu, pe de altă parte, acest termen 

extrem de mic, facilitează debitorul cu rea- credinţă să 

nu execute un document executoriu, asteptînd curgerea 

termenului de prescripţie. Avînd în vedere cele expuse 

propune majorarea termenului de prescripţie pînă la 25 

de ani.  

208.  Nu se acceptă.  

Probabil se face o confuzie între termenul de 

prescripţie pentru executarea documentelor 

executorii (pentru întreg procesul de executare) şi 

termenul de prescripţie pentru prezentarea 

documentului executoriu pentru executare. În cayul 

republicii moldova, la art. 16 din Codul de 

executare este vorba de termenul de prescripţie 

pentru prezentarea sdocumentului executoriu spre 

executare. Astfel, argumentele invocate nu sunt 

aplicabile în raport cu cazul nostru. 

Totodată, CtEDO a statuat că termenele de 

prescripție au mai multe scopuri importante, și 
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anume să garanteze securitatea raporturilor juridice 

prin stabilirea unui termen pentru acțiuni, să 

protejeze potențialii inculpați de plângerile tardive 

care pot fi greu de contracarat, și să prevină orice 

injustiție ce ar putea să apară dacă instanțele ar fi 

chemate să se pronunțe asupra unor evenimente 

care au avut loc în trecutul îndepărtat în baza unor 

probe care ar putea fi considerate ca fiind nesigure 

și incomplete din cauza trecerii timpului ( cauza 

Stubbings și Alții c. Regatului Unit, § 51). 

Termenele de prescripție sunt o caracteristică 

comună a sistemelor juridice interne ale Statelor 

contractante în materie de infracțiuni penale, 

disciplinare sau de altă natură. 

209.  La art. 22 lit. i) CE prevede eronat că executorul 

judecătoresc este în drept să concilieze părţile în faza 

prejudiciară şi în procedura de executare. Această 

prevedere este în contradicţie cu art. 62 CE, iar 

modificările propuse la art. 11 lit h) în raport cu art. 22 

alin. (1) lit. i) va denature esenţa activităţii de 

executare prevăzut la art. 1 din CE. 

Astfel, propune excluderea de la art. 22 alin. (1) lit i) 

cuvintele “în faza prejudiciară”. 

209. Nu se acceptă.  
Opinia autorului este neargumentată. 

Reglementarea corespunde practicilor europene 

(Lituania, Franța, Olanda etc.). Menționăm că 

normele vizate  instituie o opțiune și nu o obligație 

de a apela la executorul judecătorec la faza 

prejudiciară, însă prin ele se accesibilizează 

asistența calificată în domeniul concilierii, or, 

executorul judecătoresc dispune de cunoștințe 

pragmatice și experința juridică amplă în materia 

concilierii reieșind din exercitarea obligațiilor 

prevăzute la art.62 CE și intervenția lui la această 

fază este rezonabilă, întemeiată și adecvată. 

210. Art. III, pct. 20, noua redacţie a art. 79. 

Imposibilitatea executării unui document executoriu 

este o problemă acută care va continua să se 

accentueze avînd în vederea libertatea de circulaţie. În 

al doilea rînd partea interesată în executarea 

documentului executoriu rîmîne a fi în primul rînd 

creditorul.  

Astfel, acel fapt că suspendarea executării nu 

determină anularea măsurilor asiguratorii, precum şi 

210. Nu se acceptă.  

Toate cele 3 litere la care se face trimitere prevăd 3 

situații în care se efectuează sesizarea instanței 

judecătorești, fără participarea executorului 

judecătoresc. Astfel, se instituie incertitudine 

asupra momentului care marchează necesitatea 

emiterii încheierii de suspendarea. Or,  poate exista 

refuzul de a primi cererea art.169 CPC sau 

restituirea acesteia art.170 CPC.  Astfel, sesizarea 
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întrerupe  curgerea termenului de prescripţie. 

În legătură cu acest fapt, propune a extinde 

împuternicirile executorului judecătoresc prin oferirea 

acestuia a dreptului de a decide de sine stătător asupra 

suspendării executării pe motivele expuse în art. 79 

alin. (2) lit. a), b) şi c) cu informarea obligatorie a 

creditorului, care însă va putea contesta acesată 

încheiere. 

instanței nu semnifică necesitatea suspendării, iar 

debitorul poate abuza de acest fapt și prezenta 

executorului judecătoresc doar copia cererii 

înregistrate în cancelaria instanței judecătorești ca 

să obțină suspendarea de către executorului 

judecătoresc. Drept urmare, consider menținerea 

acestei atribuții în competența instanței 

judecătorești. 

211. Art. III, pct. 20, noua redacţie a art. 79 lit. c) în 

redacţia proiectului de lege prevede că instanţa de 

judecată este competentă să decidă asupra dării în 

căutare a debitorului. 

Art. 72 CE prevede procedura de căutare a debitorului 

şi a bunurilor acestuia. Concomitent se reglementează 

că căutarea debitorului şi bunurilor acestuia se fac doar 

în baza încheierii instanţei de judecată. Art. 72 alin. (2) 

CE ptrevede că căutarea debitorului persoană fizică se 

efectuează de către organul afacerilor interne în a cărui 

rază teritorială se află ultimul domiciliu al debitorului. 

Consideră că tot procesul de executare, în mare parte, 

se compune dintr-o  activitate de căutare a bunurilor 

debitorului. În legătură cu acest faptconsideră că 

decizia de căutare a debitorului şi bunurilor acestuia ar 

trebui să fie  în competenţa executorului judecătoresc 

şi nu a instanţei de judecată. Astfel, propune 

modificarea art. 72 alin. (1) atît din Codul de 

executare, cît şi din proiectul de modificare. 

211. Nu se acceptă.  

Anuțarea în căutare a persoanei fizice are drept 

consecințe posibilitatea reținerii acesteia - acțiune 

ce implică, eventual, aplicarea de forță și măsuri de 

constrîngere fizică - respectiv actul pe care acestea 

se întemeiază urmează să emane de la instanța de 

judecată.  

 

212. Propune modificarea art. 72 alin. (2) CE. 

Conform prevederilor CE în vigoare, căutarea 

debitorului este asigurată de cître MAI. De facto, însă 

MAI nu efectuează nici a acţiune legată de căutrarea 

persoanei şi/sau a bunurilor acestuia, cu excepţia 

autovehiculelor.  

Rezultatele căutării debitorilor este zero. Ba mai mult, 

odată cu accentuarea dreptului de deplasare, se impune 

tot mai mult implementarea de acţiuni reale de căutare. 

212. Nu se acceptă. 

Căutarea debitorului persoană fizică în cadrul 

procesului de executare silită nu poate fi atribuită în 

sarcina altor persoane, fie ele fizice sau juridice. 

Executarea silită conform prevederilor art. 10 din 

Codul de executare reprezintă un ansamblu de 

măsuri prin care creditorul îşi realizează, prin 

intermediul executorului judecătoresc, cu concursul 

organelor de stat abilitate, drepturile sale, 
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Acestea la moment sunt realizate cu succes de către 

însuşi creditor şi/sau de către companii care prestează 

asemenea serviciu şi furnizează informaţie 

executorului judecătoresc, care o poate utiliza pentru 

exercitarea eficientă a atribuţiilor sale. 

Atenţionează asupra faptului că HG nr. 886 prevede la 

pct. 15 alin. (5) compensarea integrală a spezelor 

legate de căutarea persoanei şi a bunurilor acesteia. 

Înseamnă oare asta că MAI urmează a fi compensat: 

Avînd în vedere acest fapt, propune modificarea art. 72 

alin. (2) CE cu o redacţie similară: 

„(2) Căutarea debitorului persoană fizică se efectuează 

de către companii contractate de către executorul 

judecătoresc şi/sau de către creditor, în bază de 

contracte de prestare de servicii.”; 

Sau „(2) Căutarea debitorului persoană fizică se 

efectuează de către organul afacerilor interne în a cărui 

rază teritorială  se află ultimul domiciliu al debitorului 

şi/sau de către companii contractate de către executorul 

judecătoresc şi/sau de către creditor, în bazaă de 

contracte de prestare de servicii.”. 

recunoscute printr-un document executoriu, dacă 

debitorul nu-şi îndeplineşte benevol obligaţiile. Prin 

urmare, căutarea debitorului urmează a fi realizată, 

fie de către executorul judecătoresc, fie de organele 

de stat abilitate, iar companiile ce prestează servicii  

nu sunt nicidecum organe de stat.  

213. Art. III, pct. 39 şi 40 din proiect. 

Conform art. 182 CE executarea pedepsei amenzii se 

asigură de către executorul judecătoresc în a cărui 

competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a 

executorilor judecătoreşti. 

Asrt. 315 CE este un articol de blanchetă care face 

referinţă la Capitolul XVIII din CE care reglementează 

executarea pedepsei amenzii. 

Astfel, în situaţia cînd se intenţionează expunerea art. 

315 într-un caracter descriptiv-normativ, se observă o 

concurenţă dintre normele Capitolului XVIII  (art. 182 

şi 183) şi art. 185 care vine să repete  acelaşi obiect. 

Existenţa unor norme concurente va determina şi o 

interpretare dublă, iar finalmente va afecta calitatea 

actului de executare. 

213. Se acceptă parţial.  

În vederea stabilirii executorului judecătoresc 

resonsabil de executarea documentului executoriu 

privind executarea amenzii contravenţionale art. 

315 a fost completat cu un nou alineat care prevede  

că executarea amenzii contravenţionale  se asigură 

de către executorul judecătoresc în a cărui rază 

teritorială, stabilită de camera teritorială a 

executorilor judecătoreşti, se află domiciliul 

contravenientului. 
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Se propune reflectarea modificărilor urmărite în art. 19 

doar în art. 182 şi 183 din CE, menţînd în acelaşi 

conţinut art. 315 din Codul de executare.   

214. Concomitent, la Art. III, 40 din proiect şi art. 

182 şi 183 din CE urmărind calitatea actului de 

executare a pedepsei amenzii, consideră important să 

rezerve dreptul agentului constatator de a decide de 

sine-stătător şi cum să distribuie spre executare 

amenzile. 

Analizînd practici de executare a creanţelor împotriva 

persoanelor fizice, observă că domiciliul cetăţenului nu 

este un indicatoral aflării acestuia la dimiciu oficial., 

iar aceasta presupune eforturi suplimentare în 

mobilizarea resurselor pentru căutarea 

contravenientului. În caz contrar, executorul 

judecătoresc ar putea solicita comutarea pedepsei 

amenzii chiar şi cu închisoarea conform art. 34 din 

Codul Contravenţional. 

Un alt aspect este faptul că termenul de prescripţie 

pentru amenda contravenţională, conform art. 30 alin. 

(5) din Codul Contravenţional este de 12 luni, fapt care 

presupune conjugarea eforturilor executorului 

judecătoresc pentru executarea efectivă a amenzilor. 

În legătură cu cele menţionate propne ca executarea 

amenzilor să se asigure de executorul judecătoresc care 

poate confirma capacitatea lui tehnică şi logistică de a 

asigura executarea amenzii. În asemenea caz, 

autoritatea competentă care figurează în calitate de 

creditor ar putea selecta, în condiţii de licitaţie, 3 

executori judecătoreşti care ar asigura, în decursul unei 

perioade (de exemplu 1 an) prelucrarea întregului 

volum de amenzi. 

De asemenea, dat fiind faptul că curînd va fi semnat 

Acordul de asociere cu UE, este important să ne 

focusăm mai mult pe  creşterea competivităţii şi 

eficienţei, inclusiv a executării documentelor 

214. Nu se acceptă.  

Neaflarea persoanei la domiciliul indicat nu 

împiedică executarea amenzii- ori aceasta se face 

prin urmărirea patrimoniului, nu a persoanei. CE 

prevede soluții pentru informarea debitorilor a căror 

domiciliu nu este cunoscut.  

Astfel, nu vedem justificată schimbarea modalității 

de punere în executare a acestor documente 

executorii doar pe motivul că identificarea locului 

de aflare a debitorului ar putea, eventual, fi mai 

ușor efectuată de unii careva executori 

judecătorești. 

Legislația ce reglementeaza activitatea executorilor 

judecătoreşti prevede mecanisme pentru trierea 

birourilor ce nu au activitatea corespunzator 

organizată, respectiv, pentru toate celelalte birouri 

acționeaza prezumția organizarii adecvate. 

Mai mult ca atît, executarea silită conform 

prevederilor art. 10 din Codul de executare 

reprezintă un ansamblu de măsuri prin care 

creditorul îşi realizează, prin intermediul 

executorului judecătoresc, cu concursul organelor 

de stat abilitate, drepturile sale, recunoscute printr-

un document executoriu, dacă debitorul nu-şi 

îndeplineşte benevol obligaţiile. Ulterior, Codul de 

executare stabileşte criterii clare pentru 

determinarea executorului judecătoresc competent 

şi nu este cazul ca determinarea competenţei să se 

facă prin contracte de achiziţii, deoarece aceasta ar 

putea crea un haos în procesul de executare, fapt ce 

ar avea o influenţă nefastă asupra calităţii 

procedurii de executare a documentelor executorii. 
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executorii, iar în final încasări mai mari în bugetul de 

stat.  

Avînd în vedere cele expuse se propune o redacţie 

similară la art. 182 din CE:  

„Executarea pedepsei amenzii ca pedeapsă principală 

sau complementară se asigură de către executorul 

judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită 

de camera  teritorială a executorilor judecătoreşti, se 

află domiciliul condamnatului, iar în cazul 

condamnaţilor care execută pedeapsa închisorii sau 

detenţiunii pe viaţă, se execută şi de penitenciar. 

Executarea pedepsei amenzii poate fi asigurată şi de 

către executorii judecătoreşti contractaţi de agentul 

constatator în condiţii de achiziţii.”. 

215. Propune completerea art. 183 CE cu alineatul 

(6)  cu următorul cuprins: 

„(6) Drept excepţie de la art. 182, autoritatea 

competentă ce a aplicat amenda este în drept să 

transmită spre executarea documentul executoriu 

executorului judecătoresc selectat prin concurs 

deschis.”. 

215. Nu se acceptă.  

A se vedea comentariile expuse la pct. 205 din 

prezenta sinteză. 

216. Propune completerea art. 183 CE cu alineatul 

(7)  cu următorul cuprins: 

„(7) Autoritatea competentă ce aplicat amenda este un 

drept, pînă la trimiterea documentului executoriu spre 

executare sau în timpul procedurii de executare, să 

atragă mediatr sau companiei ce prestează servicii de 

mediere pentru a convinge contravenientul să achite 

benevol amenda aplicată, executînd astfel, documentul 

executoriu. Costurile de mediere sunt suportate de 

către contravenient.”. 

216. Nu se acceptă.  

Pornind de la îngrijorările exprimate de autorul 

avizului la p.183 referitor la termenul legal restrîns 

de executare a sancțiunii amenzii (12 luni) 

considerăm nejustificată și chiar irațională 

propunerea formulată, ea avînd ca efect doar 

reducerea duratei în care organul abilitat de stat ar 

putea acționa. În plus, acestă prevedere ar genera  și 

cheltuieli duble pentru contravenient – cele pentru 

activitatea de mediere și cele de executare.  Este 

deplasat a considera că în  situația cînd 

mecanismele de constrîngere se dovedesc a fi 

ineficiente, discuțiile de convingere se vor arăta 

mai elocvente.  

217.  Atenţionează asupra faptului că art. 183 alin. (2) 217. Nu se acceptă.  
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CE, instanţa de judecată este autoritatea responsabilă 

să trimită spre executare pedeapsa amenzii. Consideră, 

însă, că de aceasta urma să fie responsabil agentul 

constatator care şi a aplicat amenda. Astfel, se va 

asigura un ciclu integral complex de aplicare a 

amenzii, punerea în executare şi urmărirea rezultatelor 

executării. 

Se propune expunerea alineatului (2)  art. 183 CE în 

următoarea redacţie: 

„(2) În cazul în care condamnatul nu a achitat amenda, 

instanţa de judecată, în decurs de 30 de zile de la 

rîmînerea definitivă a hotărîrii, trimite documentul 

executoriu autorităţii competente ce a aplicat amenda, 

care va asigura trimiterea spre executare executorului 

judecătoresc.”. 

Propunerea autorului avizului rezultă din cele 

formulate la p. 183, 198, 200 și este respinsă cu 

menținerea  argumentării de la punctele menționate. 
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