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Elaborarea si adoptarea legii cu privire la instituirea executorilor
judecătoreşti privaţi - imperativ al timpului
Die Erarbeitung und Verabschiedung des Gesetzes in Hinsicht auf das
Gründen selbständiger Gerichtsvollzieher – Imperativ der Zeit
Dieser Artikel behandelt bestimmte Probleme im Bereich der Erarbeitung und
Verabschiedung von Gesetzen in Hinsicht auf das Gründen selbständiger Gerichtsvollzieher. Es
stellt den Bedarf und die Notwendigkeit der Einführung dieses Gesetzes dar, zwecks
Verbesserung des Vollstreckungssystems der Republik Moldau, und der Anpassung an die
Kriterien der Europäischen Union. Gleichzeitig wird eine Reihe von Problemen herangegangen,
die das Einführen dieses Gesetzes verhindern, besonders die Modifizierung und Ergänzung des
Vollziehungsgesetzbuches der Republik Moldau.
Problemele cu care se confruntă sistemul de executare din Republica Moldova sunt
condiţionate de transformările şi reformele ce se produc în toate sferele vieţii sociale. Perioada
de tranziţie prin care trece ţara noastră determină un nou mod de viaţă, constituirea unui stat de
drept în care democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a
personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul sunt declarate valori supreme. Sistemul de
executare în Republica Moldova are tendinţă de internaţionalizare şi de stabilire a unui echilibru
în vederea soluţionării juste şi obiective a cauzelor de încălcare a drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor.
Dacă în România s-a efectuat trecerea sistemul executorilor privaţi în anul 2000 [a se
vedea: 2], apoi în Republica Moldova acest lucru se efectuează în prezent, dar, spre regret, nu au
fost efectuate schimbări la Codul de executare, care nu va facilita activitatea acestor executori
privaţi. Trebuie să remarcăm că există o Notă Informativă la proiectul Legii privind modificarea
şi completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004

unde sunt propuse un şir de schimbări [4]. Pentru punerea în aplicare a noii Legi privind
executorii judecătoreşti, se necesită în mod prioritar amendarea prevederilor Codului de
executare (cartea întâi), prevederi procedurale fără de care nu poate fi implementat noul concept
de executare a hotărârilor judecătoreşti, care ar facilita implementarea Legii cu privire la
instituirea executorilor judecătoreşti privaţi [3], însă acest lucru se va întâmpla, în opinia
noastră, abia în anul 2011, pentru că e greu de crezut că Referendumul Constituţional, alegerile
parlamentare anticipate şi cele prezidenţiale care vor avea loc în septembrie şi noiembrie a anului
curent vor oferi posibilitatea ca aceste modificări şi completări să fie efectuate. Prin urmare,
aceste neconcordanţe între Codul de executare şi Legea cu privire la instituirea executorilor
judecătoreşti privaţi va împiedica, în mare măsură, activitatea executorilor privaţi.
Este cert că vechiul sistem de executare nu funcţiona în mare parte din cauză
că executorii nu erau motivaţi să-şi facă meseria, pentru că aveau salarii mici. Ca urmare, în
opinia ministrului Justiţiei a Republicii Moldova A. Tănase, aproape jumătate din cazurile
pierdute la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de statul moldovenesc aveau
ca temei neexecutarea deciziilor judecătoreşti. Pe de-asupra, banii pe care-i aloca statul justiţiei
vechiul sistem îi folosea fără chibzuinţă. Executorii judecătoreşti, potrivit noii legi adoptată
de legislativ la 18 iunie 2010, nu vor mai fi plătiţi de stat. Aceştia vor lucra ca notarii, vor avea
propriile firme, cu angajaţi remuneraţi, şi vor trebui să plătească impozite şi contribuţii sociale.
Autorităţile susţin că sistemul de executori judecătoreşti privaţi va fi mai eficient şi în plus
va permite statului să economisească.
Anterior, experţii Consiliului Europei, aflaţi într-o vizită de documentare în Republica
Moldova, au constatat că sistemul de executare nu dispune de resurse financiare suficiente pentru
executarea corespunzătoare şi efectivă a hotărârilor judecătoreşti. Astfel, deşi costurile
întreţinerii sistemului de executare silită au sporit de la circa 5 milioane lei în anul 2004 până la
41 milioane lei în 2009, mijloacele alocate pentru întreţinerea sistemului continuă să fie
insuficiente pentru o funcţionare eficace. Astfel, pe parcursul anilor, oficiile de executare s-au
confruntat cu carenţa cronică de resurse elementare pentru procesul de executare, precum:
combustibil, timbre, plicuri, rechizite de birou. Lipsa mecanismelor de motivare a executorilor
judecătoreşti a determinat fluctuaţia deosebit de intensă a cadrelor în sistemul de executare şi
imposibilitatea menţinerii în sistem a specialiştilor calificaţi. În aceste circumstanţe, s-a conturat
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De asemenea, în rezultatul unui studiu complex privind cauzele legislativ-instituţionale de
condamnare a Republicii Moldova de către CEDO, efectuat cu suportul Misiunii OSCE, a fost

formulată recomandarea de a reexamina conceptual statutul executorilor judecătoreşti, fiind
considerată drept o soluţie oportună liberalizarea acestei profesii.
Astfel, prin această lege, executorii judecătoreşti vor fi persoanele care îndeplinesc o
activitate de interes public, fiind investiţi de către stat cu competenţe de executare a hotărârilor
judecătoreşti. Executorul judecatoresc va desfăşura o activitate liberală care nu constituie
activitate de profit, iar principalul scop de investire în functie a acestora este executarea
hotărârilor judecătoreşti.
Spre deosebire de modul de organizare în prezent a activităţii executorilor judecătoreşti,
care activează în cadrul oficiilor de executare existente în fiecare circumscripţie a judecătoriilor,
executorii judecătoreşti privati îşi vor desfăşura activitatea în cadrul unui birou în care vor putea
funcţiona unul sau mai mulţi executori asociaţi. Drepturile şi obligaţiile executorilor care
activează în acelaşi birou vor fi stabilite prin contract. De asemenea, pentru a asigura accesul
nestingherit al cetăţenilor la serviciile prestate de executori, legea stabileşte că programul de
activitate al birourilor va fi aprobat de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, care va fi
organizaţia profesională, formată din toţi executorii judecătoreşti.
Noua lege, pe de o parte, va scuti statul de obligaţia de a-i plăti pe executorii
judecătoreşti, aceştia urmând să fie plătiţi de debitori. Pe de altă parte, îi va responsabiliza
şi motiva material pe cei care trebuie să pună în aplicare hotărârile judecătoreşti. Totodată, se
urmăreşte scopul de a micşora numărul de plângeri adresate Ministerului Justiţiei având ca obiect
activitatea desfăşurată de executorii judecătoreşti, dar întărirea disciplinei şi creşterea gradului de
profesionalism al executorilor judecătoreşti trebuie să rămînă principala preocupare a factorilor
de decizie al viitoarei Uniuni Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din Republica Moldova.
Autorii legii spun că s-au bazat pe ideea că sistemele private prin definiţie ar trebui
să funcţioneze mai eficient deoarece se bazează pe interes personal. Totodată, în acest caz,
interesul personal al executorilor nu va prevala asupra intereselor celorlalte părţi. Desigur, există
anumite instrumente care ar împiedica punerea în capul mesei a interesului personal. Unii experţi
susţin că printre cele mai importante instrumente vor fi controlul judecătoresc şi, nu în ultimul
rând, faptul că orice prejudiciu cauzat de către executor va fi recuperat din contul său personal,
ceea ce-l va impune pe executorul judecătoresc să fie corect şi să întreprindă toate acţiunile
în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.
Însă, alţi experţi nu sunt totuşi atât de siguri că reforma se va realiza fără cusur, deşi
o consideră necesară. Ne raliem şi noi la aceste opinii şi considerăm că interesul personal

al executorului, adică câştigul care-l va motiva, va da randament doar atăta timp cât datoriile
de recuperat vor fi importante în expresie bănească. Este evident că sumele de milioane,
în principiu, sunt în dosarele economice sau în unele dosare civile serioase. În această ordine de
idei, este evident că va fi o luptă acerbă pentru dosarele mari care vor aduce şi sume fabuloase de
bani. Cu toate acestea, executorii din localităţile rurale unde se execută o cotă de teren sau nişte
bunuri împărţite într-o familie vor avea mult mai puţin de câştigat.
În opinia noastră, există un şir de cauze care

pot influenţa în mod negativ la

implementarea acestei legi ce ţin de mentalitatea oamenilor şi de gradul de dezvoltare a
conştiinţei juridice a popuilaţiei. Este demonstrat deja că legile funcţionează bine în ţările unde
există un respect mult mai mare faţă de lege şi există posibilităţi mai reduse pentru a te eschiva
de la executarea hotărârilor. În majoritatea ţărilor cu regim democratic să nu execuţi o hotărîre
judecătorească este o infracţiune şi este o problemă chiar de cultură juridică, morală etc. În
această ordine de idei, nihilismul juridic şi conştiinţa juridică care este la un nivel destul de
scăzut la cetăţenii Republicii Moldova se va transforma într-o barieră destul de serioasă în calea
implementării acestei reformece destul de necesare.
Mai mulţi experţi susţin, pe bună dreptate, că noua lege ar avea şanse maxime dacă
întregul sistem judiciar s-ar debarasa de balastul trecutului totalitarist. Până în prezent, în
Republica Moldova, sistemul de executare silită este pus în sarcina Ministerului Justiţiei şi se
realiza prin intermediul Departamentului de executare şi al oficiilor de executare teritoriale.
Totodată, este necesar de a conlucra cu Conducerea Uniunii Internaţionale a Executorilor
Judecătoreşti şi Ofiţerilor Judiciari şi cu Uniunea Executorilor din România ca experienţa
acumulată să fie percepută de executorii privaţi din Republica Moldova. Trebuie utilizat la
maximum Acordul de colaborare între ministerele de profil din România şi Republica Moldova
încheiat la începutul anului 2010 prin care România va asista Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova la promovarea reformei privind instituirea executorilor judecătoreşti privaţi în ţara
noastră.
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