
Proiect 
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  Art. I. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130-134, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 33 alineatul (2), cuvintele „organismelor internaţionale” se substituie cu cuvintele „organizaţiilor internaţionale”. 
2. La articolul 38 alineatul (2), cuvintele „sau al organului ei de administraţie” se exclud. 
3. La articolul 49 alineatul (4) va avea următorul cuprins: „(4) Prevederile prezentului articol nu au incidenţă asupra cazurilor de refuz  în primirea cererii de chemare în judecată în temeiul art. 169, restituire a cererii de chemare în judecată în temeiul art. 170 şi 171, scoatere a cererii de pe rol în temeiul art.267 sau de încetare a procesului în temeiul art.265 lit.a) şi b).”.  
5. La articolul 60 alineatul (3), cuvintele „pretenţiilor în acţiune sau a” şi cuvintele „ , înlocuirea acţiunii în constatare prin acţiune în realizare” se exclud.  
6. La articolul 62 alineatul (4) se completează cu următorul text: 

          „Coparticipantul-reprezentant confirmă împuternicirile speciale prevăzute în art. 81 printr-o procură autentificată la notar, iar împuternicirile generale prin cereri scrise semnate de coparticipantul sau coparticipanţii-reprezentaţi, cu excepția reprezentanţilor autorităţilor publice.”. 
8. La articolul 104 alineatul (1) litera f), după cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe” se substituie cu cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova”. 
9. La articolul 166 alineatul (2) litera b), după cuvintele „sediul lui” se completează cu cuvintele „ ,numărul de identificare de stat al persoanei fizice sau juridice” iar cuvintele „ codul fiscal” se exclud.   
10 . Articolul 167 alineatul (1): la litera a): cuvintele „certificate în modul stabilit” se substituie cu cuvintele „certificate prin semnătura administratorului 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 sînt asistate de un avocat”; după cuvintele „Dacă înscrisurile” se completează cu cuvintele „şi cererea de chemare în judecată”; se completează cu litera, a1), cu următorul cuprins: „a1) copia de pe actul de identitate al reclamantului persoană fizică;”. 
11. Articolul 177: la alineatul (2) prima propoziţie, cuvintele „sau de către instanţa” se exclud; se completează cu un nou alineat, (21), cu următorul cuprins: 
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„(21) Dacă cererea de asigurare a acţiunii este formulată în timpul şedinţei de judecată aceasta se soluţionează de către instanţă, în respectiva şedinţă, indiferent de absenţa unor participanţi la proces.”; la alineatul (3), cuvintele „sau instanţa” se exclud. 
12. Articolul 179 se completează cu un nou alineat, (21), cu următorul cuprins: 

           „(21) Încheierea judecătorească privind substituirea unei forme de asigurare a acţiunii printr-o altă formă poate fi atacată cu recurs.” 
13. Articolul 180: la alineatul (1), cuvintele „judecătorul sau” în ambele cazuri se exclud; alineatul (2) se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins: 
„Încheierea judecătorească privind anularea măsurilor de asigurare poate fi atacată cu recurs. Recursul împotriva încheierii de anulare a măsurilor de asigurare a acţiunii sau de substituire a unei forme de asigurare cu o alta, suspendă executarea încheierii.”; 
se completează cu alineatele (21) şi (31) cu următorul cuprins:  
„(21) Anularea măsurilor de asigurare a acţiunii se dispune de instanţa de judecată odată cu pronunţarea asupra fondului printr-o hotărîre de respingere a acţiunii. Reglementările referitoare la caracterul definitiv al actului judecătoresc prin care se soluţionează fondul, sînt aplicabile integral şi asupra prevederilor referitoare la măsurile de asigurare.” „(31) In cazul încetării procedurii de executare în conformitate cu prevederile art.83 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul de executare al Republicii Moldova, instanţa de judecată care a emis documentul executoriu, la cererea părţii interesate, dispune printr-o încheiere imediat executorie anularea măsurilor de asigurare a acţiunii. În cazurile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. a) - c), f) şi g) din Codul de executare ridicarea măsurilor de asigurare este dispusă de executorul judecătoresc prin încheiere.”. la alineatul (4), cuvintele „judecătorul sau” se exclud; se completează cu un nou alineat (5), cu următorul cuprins:  „(5) Măsurile de asigurare a acţiunii aplicate asupra bunului care a fost vîndut/transmis în contul achitării datoriei în modul şi condiţiile stabilite de Codul de executare, se ridică de către instanţa de judecată concomitent cu confirmarea vînzării/transmiterii acestuia.” 
14. Articolul 181: la alineatul (1), după cuvintele „încheierile de asigurare” se completează cu cuvintele „şi de neasigurare”; la alineatul (3), propoziţia a două se exclude. 
15. La articolul 182 alineatul (1), cuvintele judecătorul sau” se exclud, iar după cuvîntul „reclamantului” se completează cu cuvintele „la solicitarea părţii interesate”. 
16. La articolul 236 alineatul (1), după prima propoziţie se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins: „În cazuri complicate instanţa prin încheiere protocolară dispune amînarea deliberării pentru maximum 15 zile, înştiinţind participanţii la proces despre data, ora şi locul pronunţării dispozitivului hotărîrii.”. 
17. La articolul 250 alineatul (1) litera a), cuvintele „în a cărei privinţă participanţii la proces au prezentat probe şi au dat explicaţii” se substituie cu cuvintele „formulate de către părţi sau intervenientul principal”. 



18. La articolul 280 alineatul (2), cuvintele „reprezentanţilor organizaţiilor” se substituie cu sintagma „autorităţilor publice conform art. 74 din prezentul cod”. 
19. La articolul 282 alineatul (1) litera a), cuvîntul „reale” se substituie cu cuvîntul „patrimoniale”. 
20. La articolul 297 alineatul (1), cuvintele „domiciliul persoanei interesate” se substituie cu cuvintele „ultimul domiciliu cunoscut al persoanei în privinţa căreia se solicită declararea dispariţiei fără urmă sau a decesului”. 
21. Articolul 3186: în titlu, cuvintele „şi contestarea încheierii privind aplicarea ordonanţei de protecţie” se exclud; la alineatul (1), cuvintele „şi încheierea privind aplicarea ordonanţei de protecţie” se exclud. 
22. În titlul capitolului XXXIV1 cuvintele „SISTAREA TEMPORARĂ A 

VALABILITĂȚII” se substituie cu cuvîntul „SUSPENDAREA”. 
23. Articolul 3431: la alineatele (1) şi (2), cuvintele „sistarea temporară a valabilității” se substituie cu cuvîntul „suspendarea”; se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: „(3) Cererile de suspendare sau de retragere a licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător se depun la instanţa de judecată de la sediul petiţionarului.”. 
24. La articolul 3432 alineatul (1), cuvintele „sistare temporară a valabilității” se substituie cu cuvîntul „suspendare”, iar cuvintele „sistarea valabilităţii” se substituie cu cuvintele „suspendarea”. 
25. La articolele 3433 şi 3434 cuvintele „sistare temporară a valabilității” se substituie cu cuvîntul „suspendare”, la cazul gramatical corespunzător. 
26. La articolul 3435, în titlu şi în conţinutul acestuia, cuvintele „sistării temporare a valabilității” se substituie cu cuvîntul „suspendării”, la cazul gramatical corespunzător.  
27. Articolul 345 se completează cu literele o) și p) cu următorul cuprins: ,,o) se referă la întoarcerea executării conform art.158 alin. (2) din Codul de 

executare; 
p) este înaintată de instituţia penitenciară privind încasarea cheltuielilor de escortă a deţinuţilor în şedinţe de judecată în cauze civile.” 
28.La articolul 346 alineatul (1) se completează cu cuvintele „după respectarea procedurii prealabile.” 
29.La articolul 348 alineatul (2) litera e), cuvintele „cerută de lege pentru 

sesizarea instanţei judecătoreşti” se exclud. 
30.La articolul 354 alineatul (1), cuvintele „pentru a fi prezentată spre executare” se substituie cu cuvintele „care este cu executare imediată”. 
31. La articolul 368 alineatul (1), după cuvintele „instanţa de apel dispune printr-o încheiere” se completează cu cuvintele „fără înştiinţarea participanţilor la 
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proces”. 
32. Articolul 374: titlul se completează cu cuvintele „şi încetarea procedurii în apel”;  se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:  „(4) După punerea apelului pe rol, procedura în apel încetează din oficiu sau la cerere, dacă instanţa de apel constată că: a) apelul a fost depus în afara termenului legal, iar apelantul nu a solicitat repunerea în termen sau instanţa de apel a respins cererea de repunere în termen; b) cererea de apel a fost depusă de o persoană care nu este în drept să declare apel; c) hotărîrea nu poate fi atacată în apel, potrivit legii. (5) încheierea judecătorească privind încetarea procedurii în apel poate fi atacată cu recurs.”. 
33. Articolul 389: 
alineatul (1) se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins: 
„În cazuri complicate instanţa de apel prin încheiere protocolară dispune amînarea deliberării pentru maximum 15 zile, înştiinţind participanţii la proces despre data, ora şi locul pronunţării dispozitivului deciziei.”; la alineatul (4), sintagma „de 15 zile” se substituie cu sintagma „de 30 zile”. 
34. Articolul 423: 
alineatul (1) se completează cu următorul text: „Instanţa de judecată care a emis încheierea susceptibilă de recurs, după depunerea recursului, îl expediază împreună cu dosarul instanţei ierarhic superioare competente. Recursul depus împotriva încheierii, suspendă executarea acesteia, cu excepţiile stabilite de lege.”. se completează cu alineatul, (3), cu următorul cuprins:  „(3) Contestarea împotriva încheieri judecătoreşti care se atacă odată cu fondul, se anexează la dosar, iar prin încheiere protocolară se consemnează că acesteia nu i se dă curs pînă la examinarea fondului.”. 
35. La articolul 425, cuvintele „de la pronunţarea ei” se substituie cu cuvintele „de la comunicarea încheierii”.  
36. Se completează cu articolul 4261, cu următorul cuprins: „Articolul 4261. Restituirea recursului Instanţa de recurs, este în drept să restituie recursul împotriva încheierii, dacă: a) a fost depus în afara termenului legal, iar recurentul nu solicită repunerea în termen; b) a fost depus de o persoană care nu este în drept să declare recurs; c) cererea de recurs nu este semnată sau este semnată necorespunzător; d) recurentul solicită restituirea recursului pînă la examinarea acestuia de către instanţă; e) încheierea nu poate fi atacată cu recurs, potrivit legii”  
37. La articolul 444, cuvintele „unor participanţi sau reprezentanţi ai” se substituie cu cuvintele „tuturor participanţilor şi reprezentanţilor”. 
38. La articolul 445 alineatul (1) se completează cu litera g), cu următorul 
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cuprins: ,,g) să admită recursul, să caseze decizia instanţei de apel, cu pronunţarea unei încheieri de restituire a cererii de apel dacă există temeiurile prevăzute la art. 369 din prezentul cod.”. 
39. La articolul 446, după cuvîntul „hotărîrile,” se completează cu cuvîntul „ordonanţele,”. 
40. Articolul 452 se completează cu alineatul, (11), cu următorul cuprins:  
„(11) Dacă examinarea cererii de revizuire este de competenţa Curţii Supreme de Justiţie sau instanţei de apel, şedinţele se desfăşoară fără înştiinţarea participanţilor la proces. Dacă instanţa care examinează cererea de revizuire consideră necesară prezenţa participanţilor la proces, va dispune înştiinţarea acestora.” 
41. La articolul 462 alineatul (2), cifrele „ 33, 34, 36,” se exclud.  
42. La articolul 466 alineatul (2), cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe” se substituie cu cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”.  
Art. II. - Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. Articolul 11: la litera b), cuvintele „şi deciziile instanţelor de judecată, eliberate în cauze civile” se substituie cu cuvintele „instanţelor de judecată, dacă legea nu prevede altfel”; litera c) va avea următorul cuprins: ,,c) deciziile (hotărîrile) contravenţionale, inclusiv cele emise de agenţii constatatori în limitele competenţei atribuite lor prin lege şi sentinţele pe cauzele penale, în partea încasării amenzii, precum şi în partea acţiunii civile;”; se completează cu litera, c1), cu următorul cuprins: ,,c1) încheierile judecătorului de instrucţie privind obligarea de a efectua anumite acte obligatorii legate de remiterea/transmiterea/restituirea unor bunuri;”; litera h) se completează cu cuvintele „ , procesul-verbal al executorului judecătoresc prin care se întăreşte tranzacţia de conciliere a părţilor”; se completează cu literele n) şi o) cu următorul cuprins: ,,n) actele emise de organul fiscal, privind dispunerea încasării sumelor; o) actele emise de Consiliul Concurenţei.”  2. La articolul 12, alineatul (2), cuvintele „precum și în cazul în care instanța a dispus executarea imediată,” se exclud.  
3. Articolul 15: la alineatul (2), litera a) se exclude; se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins: „(21) În cazurile prevăzute la alin.(2), creditorul este în drept să aleagă un alt executor judecătoresc, conform procedurii stabilite la art. 32 din prezentul cod. 
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(22) Hotărîrile judecătoreşti străine recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova se prezintă de instanţa de judecată spre executare din oficiu, doar în pricinile prevăzute la alin. (2) alineatul (3) se completează cu următoarea propoziție: „Acest fapt nu limitează creditorii în exercitarea dreptului prevăzut de art. 60 alin. (2) din prezentul cod.”  La alineatul (5) sintagma „Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar” se substituie cu sintagma „Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”. 
4. La articolul 19 alineatele (1) şi (3), cuvintele „instanţa de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecătorul”. 
5. Articolul 22 alineatul (1) litera s) va avea următorul cuprins: ,,s) să primească informaţia de la instituţiile bancare privind operaţiunile efectuate la conturile bancare ale debitorului, procedura şi modul de înregistrare a actelor parvenite de la executorii judecătoreşti, registrele de evidenţă a actelor parvenite de la executorii judecătoreşti, precum şi registrele accesului persoanelor la celulele (safeurile) metalice închiriate de debitor şi soţul/soţia acestuia.”.  
6. Articolul 24: alineatul (1) : în prima propoziţie, cuvîntul „calculează” se substituie cu cuvintele „este în drept să calculeze şi să încaseze”; după prima propoziţie se completează cu următorul text: „Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu care stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia.”; alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Încheierea executorului judecătoresc în condiţiile alin. (1) se emite doar la momentul încasării/executării sumei obligaţiei principale. Încheierea respectivă este document executoriu şi poate fi contestată în termen de 10 zile din momentul emiterii. Încheierea respectivă este executorie doar după devenirea sa definitivă, dacă debitorul nu consimte expres asupra executării ei imediate. Competent pentru executarea acestei încheieri este executorul judecătoresc care execută documentul executoriu ce stabileşte obligaţia principală.”  
7. Se completează cu articolul, 241 cu următorul cuprins: „Articolul 241. Vînzarea bunurilor gajate/ipotecate la solicitarea creditorului gajist (1) Executorul judecătoresc poate vinde bunurile ipotecate/gajate în condiţiile şi modalităţile prevăzute de Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă. (2) Organizarea licitaţiei de vînzare a bunului gajat la cererea creditorului gajist se face conform procedurilor stabilite la art.128- 135 din prezentul cod, cu derogările stabilite de prezentul articol, Codul civil, Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă şi Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj. (3) Condiţiile şi modalităţile de vînzare a bunului vor fi stabilite prin contractul încheiat de către creditorul gajist/ipotecar cu executorul judecătoresc, fără a aduce atingere prevederilor alin. (2). (4) Preţul iniţial al bunului vîndut la licitaţie va fi preţul indicat în raportul de evaluare. Cu acordul debitorului gajist acesta poate fi redus în limitele cuantumului indicat la art. 132 alin. (2) din prezentul cod. 
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(5) Cîştigătorul licitaţiei semnează cu creditorul ipotecar contractul de vînzare-cumpărare a bunului, acesta servind temei de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunului vîndut. (6) În cazurile indicate la art. 139 lit. a) - d) din prezentul cod, la solicitarea creditorului gajist, executorul judecătoresc organizează o licitaţie repetată, cu respectarea condiţiilor de anunţare a licitaţiei şi cu posibilitatea aplicării reducerii preţului în cuantumul ce nu-1 va depăşi pe cel stabilit de art. 140 din prezentul cod. (7) În cazul în care bunul ipotecat/gajat este urmărit silit de alţi creditori vînzarea bunului se realizează prin organizarea licitaţiei, cu excepţia cazului în care toţi creditorii sînt de acord ca vînzarea să fie realizată în alt mod.”.  
8. Articolul 25 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:  
„(5) La constatarea faptelor şi a stărilor de fapt, executorul judecătoresc nu poate aplica măsurile de executare silită.” 
9. Articolul 27: la alineatul (4) propoziţia a doua şi a treia, cuvîntul „debitorului” se substituie cu cuvîntul „pîrîtului”; se completează cu alineatul (41), cu următorul cuprins: 
„(41) După aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii, bunurile rămîn la locul de păstrare indicat de instanţa de judecată. In cazul în care acesta nu este indicat, se aplică reglementările generale ale prezentului cod/'; alineatul (7) va avea următorul cuprins: „(7) Despre măsurile întreprinse de executorul judecătoresc se informează solicitantul.”; se completează cu alineatele (9) - (11) cu următorul cuprins: „(9) Cheltuielile de punere în executare a măsurilor asigurătorii sînt puse pe seama reclamantului şi se compensează ulterior, în condiţiile art. 96-97 din Codul de procedură civilă. (10) La cererea persoanei interesate, executorul judecătoresc, constată, în condiţiile art.25 din prezentul cod, respectarea măsurilor de asigurare aplicate. (11) Prejudiciile rezultate din asigurarea acţiunii pot fi pretinse reclamantului conform prevederilor art. 182 din Codul de procedură civilă.”. 
10. La articolul 30 alineatul (3), după cuvintele „Documentele executorii” se completează cu cuvintele „privind încasarea plăţilor periodice şi cele”, iar în final se completează cu cuvintele „sau unde se află instituţia penitenciară în care îşi ispăşeşte pedeapsa debitorul”. 
11. Articolul 31 va avea următorul cuprins: „Articolul 31. Conexarea urmăririlor şi soluţionarea conflictelor de competenţă (1) În cazul în care referitor la aceleaşi bunuri se efectuează mai multe executări silite de către executori judecătoreşti diferiţi, aceştia pot conveni de sine stătător asupra efectuării unei singure executări a bunurilor/bunurilor respective, aplicînd procedura somării reglementată la art. 101 din prezentul cod. În acest caz, executorul judecătoresc care continuă urmărirea, întocmește actul de preluare, care este remis în adresa părţilor procedurii de executare şi executorilor judecătoreşti care s-au alăturat urmăririi. (2) În cazul în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), apare un conflict de competenţă, manifestat prin necomunicarea în termenul indicat la alin. (1) art. 101 din prezentul cod, a alăturării la urmărirea bunului sau expedierea 
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unei somaţii reciproce, camera teritorială în a cărei circumscripţie activează executorii judecătoreşti, va dispune în termen de 5 zile, la cererea persoanei interesate sau a unuia dintre executorii judecătoreşti, efectuarea unei singure executări de către executorul judecătoresc aflat la o etapă mai avansată de urmărire a bunului/bunurilor respective, iar dacă executările sînt la aceeaşi etapă, de către executorul judecătoresc care a început primul executarea, apoi de cel la care se află documentul executoriu prin care se dispune spre încasare cea mai mare sumă, dacă legea nu prevede altfel.  În cazul în care unul din executorii judecătoreşti face parte din organele de conducere ale camerei teritoriale, competenţa de soluţionare a conflictului va fi stabilită conform reglementărilor interne ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. (3) În toate cazurile de conexare a urmăririi, onorariul cuvenit pentru fiecare executare va fi repartizat între executorii judecătoreşti după cum urmează: 1/3 vor reveni executorilor judecătorești care s-au conexat urmăririi bunului, iar 2/3 va reveni celui care a realizat urmărirea. (4) Odată cu conexarea procedurilor, executorul judecătoresc transmite copia documentului executoriu şi borderoul de calcul al cheltuielilor de executare. (5) După conexare, urmărirea bunurilor la care aceasta s-a referit continuă de la actul de executare cel mai înaintat. În cazul vînzării/transmiterii bunului în privinţa urmăririi căruia s-a dispus conexarea, ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii va fi dispusă de executorul judecătoresc care a vîndut/transmis bunul. (6) Renunţarea la urmărire, după conexare, a oricăruia dintre creditori nu poate să împiedice continuarea executării de la actul de executare cel mai înaintat. (7) Conflictul de competenţă între executorii judecătoreşti situaţi în circumscripţia aceleiaşi camere teritoriale a executorilor judecătoreşti se soluţionează de aceasta la sesizarea părţii interesate. (8) În cazul în care conflictul prevăzut la alin.(1) intervine între executorii judecătoreşti al căror sediu se află în circumscripţia diferitelor camere teritoriale ale executorilor judecătoreşti, competenţa de soluţionare a conflictului aparţine Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. (9) Conflictul de competenţă se soluţionează în cel mult 5 zile, prin emiterea unei dispoziţii motivate, care nu poate fi contestată. (10) Soluţionarea conflictelor legate de neexecutarea dispoziţiilor camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti ţine de competenţa Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.” 

12. Articolul 32: la alineatul (3), după cuvîntul „copia” se completează cu cuvintele „certificată de el”; alineatul (5) va avea următorul cuprins: „(5) Dacă executorul judecătoresc nu activează mai mult de 5 zile lucrătoare consecutive) din motive întemeiate ori dacă activitatea sa a fost suspendată, sau a încetat, se împuternicește un alt executor judecătoresc, conform reglementărilor interne ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.” 
13. Articolul 33 se abrogă. 
14. La articolul 37 alineatul (8) se completează cu cuvintele „ , precum şi spezele procedurii de executare”. 
15. La articolul 41 alineatul (3): cuvintele „sau în cel mult 3 zile” se substituie cu sintagma „ , dar nu mai mult de 4 zile”; se completează cu următoarea propoziție: 



„În cazul transferării sumelor la contul creditorului creanţa se consideră stinsă din momentul în care suma datorată este înscrisă în contul creditorului.”. 
16. Articolul 54: alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Prezenţa martorului asistent este obligatorie la pătrunderea în locuinţă, dacă legea nu prevede altfel. La pătrunderea în încăpere, în depozit, în alt local, la cercetarea lor, la sechestrarea şi la ridicarea bunurilor debitorului, pot fi atraşi martori asistenţi sau utilizate mijloace tehnice (foto/video).”; la alineatul (2) propoziţia a doua se exclude; se completează cu un nou alineat, (21), cu următorul cuprins: „(21) In cazul în care debitorul consimte efectuarea acţiunilor executorului judecătoresc, nu este necesară prezenţa martorilor asistenţi.” 
17. Articolul 60: alineatul (3) se completează cu următorul text: „Debitorului i se va expedia şi copia documentului executoriu, certificată de executorul judecătoresc. Curgerea termenului începe din momentul comunicării debitorului încheierii cu privire la intentarea procedurii de executare, în condiţiile art. 67 din prezentul cod.”; alineatul (31) va avea următorul cuprins: ,,(31) În cazul documentelor executorii cu executare imediată, cu excepţia celui menţionat la art. 27 din prezentul cod, executorul judecătoresc propune debitorului executarea documentului executoriu în termen de 3 zile, fără întreprinderea acţiunilor de punere în executare a documentului executoriu în acest termen.”; se completează cu alineatul (32), cu următorul cuprins: „(32) În cazul în care debitorul nu execută documentul executoriu în termenul menţionat la alin. (3) sau (31), executorul judecătoresc continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest sens, însoţită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu menţiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în condiţiile legii.”; alineatul (4) se completează cu următorul text: 
„Contestaţia depusă împotriva încheierii de intentare a procedurii de executare nu are efect suspensiv.” 
18. La articolul 61, alineatul (1) se completează cu litera f), cu următorul cuprins: „f) documentul a fost executat.”. 
19. La articolul 63 alineatul (5), cuvintele „ , încheierii executorului judecătoresc” se substituie cu textul „hotărîrii judecătoreşti definitive şi se execută imediat de executorul judecătoresc care are în procedura sa documentul executoriu”. 
20. Articolul 64: la alineatul (1), cuvintele „instanţa de judecată” se substitue cu cuvîntul „judecător; alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) In cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art. 83 lit. a) - c); e), f) şi g) din prezentul cod sau restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara se revocă de către executorul judecătoresc. In cazul în care în procesul de executare a documentului executoriu dispare necesitatea menţinerii interdicţiei de a părăsi ţara, precum şi încetării procedurii de executare în 



condiţiile art. 83 lit. d) din prezentul cod, această interdicţie se revocă de către judecător la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor.” 
21. Articolul 71 va avea următorul cuprins: 
„ Articolul 71. Explicarea hotărîrii, a ordinii şi modului ei de executare      Dacă nu este clar sensul, extinderea sau modul de aplicare a 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 cuprinde dispoziţii contradictorii, executorul judecătoresc poate solicita, din oficiu sau la cererea participanţilor la procedura de executare, instanţei de judecată sau organului emitent explicarea actului, în modul stabilit de lege pentru explicarea hotărîrii judecătoreşti”. 
22. La articolul 72 alineatul (5) propoziţia a doua, cuvîntul „creditor” se substituie cu cuvintele „persoana împuternicită de acesta.”  
23. Articolul 79 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 79. Dreptul de a suspenda executarea 
(1) Instanţa de judecată care a emis documentul executoriu poate suspenda executarea acestuia, la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura de executare, în cazul: 1) adresării de către executorul judecătoresc în instanţa de judecată sau la organul care a eliberat documentul executoriu a cererii de a se explica hotărîrea adoptată; 2) contestării eliberării documentului executoriu; 3) depunerii recursului atunci cînd:  a) acesta a fost depus împotriva unei hotărîrii privind strămutarea de hotare, distrugerea de plantaţii şi semănături, demolarea de construcţii sau de orice bun imobil; b) recurentul a depus cauţiune; c) apelul a fost depus după eliberarea documentului executoriu, cu condiţia depunerii cauţiunii.  
(2) Instanţa de judecată competentă în condiţiile art.161 alin. (2) din prezentul cod, poate suspenda executarea în următoarele cazuri:  a) aflării debitorului într-o delegaţie îndelungată în interes de serviciu peste hotarele Republicii Moldova, sau cu o misiune de stat atunci cînd obligaţia are un caracter personal; b) aflării debitorului într-o instituţie curativ-profilactică; c) căutării debitorului sau identificării locului aflării copilului; d) înaintării de către terţi a unei acţiuni privind ridicarea sechestrului de pe bunuri - în partea ce ţine de aceste bunuri. (3) Încheierea privind suspendarea executării documentului executoriu poate fi atacată cu recurs. (4) Prevederile alin. (2) lit. a) - c) nu se aplică în cazul evacuării sau transmiterii bunului gajat.”  
24. Articolul 80 alineatul (1): 
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după sintagma „capitolul XXXVIII secţiunea a 2-a” se completează cu sintagma „şi capitolul XXXIX”, iar după cuvîntul „recurs” se completează cu cuvîntul „/revizuire”; se completează în final cu următorul text: „În toate cazurile depunerea cauţiunii va fi efectuată cu înaintarea unei cereri pe numele executorului judecătoresc de acceptare a cauţiunii. Sumele încasate sau primite de executorul judecătoresc pînă la depunerea cererii de acceptare a cauţiunii vor fi folosite de executorul judecătoresc pentru executarea documentului executoriu, conform regulilor generale .”.  
25. Articolul 83:  
alineatul unic devine alineatul (1); 
se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:  
„(2) La solicitarea creditorului, procedura de executare privind restabilirea 

la locul de muncă sau obligarea debitorului să efectueze unele acte obligatorii 
poate fi reluată, dacă se dovedeşte că, ulterior încetării procedurii de executare în 
condiţiile alin. (1) lit. a) debitorul continuă neexecutarea obligaţiei stabilite în 
documentul executoriu. În acest caz, se aplică reglementările privind cheltuielile 
de executare, precum şi prevederile prezentului Cod care reglementează 
executarea acestor categorii de documente executorii.”. 

26. La articolul 85 alineatul (1) prima propoziţie, după cuvintele 
„executorul judecătoresc dispune” se completează cu sintagma „în decurs 
de 3 zile lucrătoare”. 
27. Articolul 89: 
punctul 2) se completează în final cu cuvintele „în limitele necesare uzului personal al debitorului şi familiei sale”;  punctul 4) se abrogă. 
28. Articolul 92: alineatul (11) va avea următorul cuprins: „(l1) Valuta străină se transferă pe contul în valută străină al executorului judecătoresc. În cazul în care ordinul de incaso este emis în monedă naţională, valuta străină se vinde băncii comerciale plătitoare la cursul valutar stabilit de aceasta, cu înregistrarea sumei în contul curent special al executorului judecătoresc”; la alineatul (3) prima propoziţie, cuvintele „va restitui documentul emis de executorul judecătoresc şi va informa” se substituie cu cuvintele „va informa executorul judecătoresc”. 
29.La articolul 100 alineatul (1) propoziţia a doua se completează în final 

cu textul” , însoţit de extrasele de evidenţă financiară în toate cazurile cînd 
bunurile gajate sînt urmărite şi în favoarea altor creditori negarantaţi, vînzarea 
bunurilor se va face la licitaţie, dacă toţi creditorii nu au acceptat o altă modalitate 
de executare.”. 

30.La articolul 104: 
             alineatul (3), prima propoziţie se completează cu textul „ , ultimul acţionînd în interesele şi limitele drepturilor creditorilor pe aceste documente executorii, dacă creditorii nu au renunţat expres la acest lucru”. 
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alineatul (4), după cuvintele „executare vor”, se completează cu cuvintele „fi considerate obligații ale masei și vor”  
31. La articolul 110, litera 1) se completează cu cuvintele „ ,cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere”. 
32. Articolul 117 alineatul (3), cuvintele „de debitor sau de terţ” se substituie cu cuvintele „de la debitor sau terţ”: 
33. Articolul 125: 
alineatul (5) se completează cu următorul text: „În cazul în care 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.”; se completează cu alineatul, (51) cu următorul cuprins:  „(51) Măsurile asigurătorii aplicate în privinţa bunului vîndut, dreptul de proprietate asupra căruia este supus înregistrării de stat, îşi pierd efectul din momentul autentificării contractului de vînzare-cumpărare. Autentificarea contractului de vînzare-cumpărare se efectuează doar dacă există confirmarea executorului judecătoresc că suma echivalentă preţului vînzării este depusă la contul său.” 34. La articolul 126 alineatul (2), cuvintele „executorului judecătoresc” se substituie cu cuvintele „indicate în alineatul (1)”. 
35. La articolul 127 alineatul (1) litera h), după cuvintele „documentelor confirmative privind” se completează cu cuvintele „achitarea integrală a”, iar cuvîntul „preţul”, în primul caz, se substituie cu cuvîntul „preţului”. 
36. La articolul 132, alineatul (1) se completează cu următoarea propoziție: „La cererea creditorului, executorul judecătoresc poate accepta ca preţul iniţial să fie stabilit fără aplicarea reducerii indicate la acest alineat.” 
36. La articolul 133 alineatul (1), cuvintele „cere organului” se substituie cu cuvintele „verifică la organul”, iar cuvintele „să i se comunice” se exclud. 
37. La articolul 135 alineatul (4), cuvintele „instanţa de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecător”.  
38. Articolul 136: alineatul (2): cuvintele „instanţa de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecătorul”;  se completează cu următorul text: 
„Prin aceeaşi încheiere judecătorul dispune şi anularea măsurilor de asigurare a acţiunii aplicate asupra bunului vîndut la licitaţie, dacă acestea sînt.”; la alineatele (3)-(5), cuvintele „instanţa de judecată” şi „instanţei de judecată” se substituie cu civîntul „judecătorul”, la cazul gramatical corespunzător; 
se completează cu alineatul, (6), cu următorul cuprins: „(6) Stingerea datoriei după vînzarea bunului la licitaţie nu poate servi temei de anulare sau de neconfirmare a licitaţiei.”. 
39. Articolul 139: 
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la alineatul (1) litera e), cuvintele „instanţa de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecătorul”; alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Dacă s-a declarat că licitaţia nu a avut loc, executorul judecătoresc consemnează acest fapt într-un proces-verbal.”; la alineatul (3), după cuvintele „nu a avut loc” se completează cu sintagma „din motivele indicate la alin. (1) lit. a) - c)”. 
40. Articolul 140: la alineatul (1), cuvintele „nu acceptă” se substituie cu cuvintele „nu solicită”; se completează cu alineatul, (11), cu următorul cuprins: „(11) Pentru vînzarea unui bun vor fi organizate cel mult trei licitaţii. În cazul în care se declară că licitaţia nu a avut loc din motivul indicat la art.139 lit. e) din prezentul cod, numărul licitaţiilor nu este limitat.”; la alineatul (2), după propoziţia a doua se completează cu următorul text: „Preţul iniţial al bunului expus spre vînzare la a treia licitaţie nu poate fi mai mic de 50% din preţul evaluării acestuia.”; alineatul (9) va avea următorul cuprins: „(9) Transmiterea bunului se dispune prin încheiere a executorului judecătoresc. În cazul transmiterii în contul achitării datoriei a bunurilor dreptul de proprietate asupra cărora este supus înregistrării de stat, încheierea executorului judecătoresc de transmiterea bunului se confirmă de instanţa de judecată, conform procedurii stabilite de art. 136 al prezentului cod. Încheierea instanţei de judecată prin care se constată legalitatea transmiterii bunului, serveşte temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate pe numele creditorului care a preluat bunul în contul achitării creanţei.” 
41. La articolul 142 alineatul (2) cuvintele „instanţei de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecătorului”, iar cuvîntul „vânzării” cu cuvîntul „transmiterii dreptului de proprietate a”. 
42. Se completează cu articolul, 1421, cu următorul cuprins: „Articolul 1421. Vînzarea prin licitaţie a drepturilor litigioase „ În scopul celerităţii procedurii, executorul judecătoresc este în drept să vîndă drepturile litigioase ale debitorului prin licitaţie cu strigare, organizată în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod. Preţul iniţial nu va fi mai mic de 50% din valoarea lor de bilanţ/nominală, iar la licitaţia repetată preţul poate fi redus pînă la 30% din valoarea de bilanţ/nominală. Creditorii vor beneficia de dreptul de a prelua drepturile litigioase în contul stingerii datoriilor, conform prevederilor art. 140 alin.(3) al prezentului Cod.”. 
43. Articolul 144: alineatul (4) se completează cu următoarea propoziţie: „Sumele distribuite în temeiul titlurilor executorii de asigurare a acţiunii, vor fi eliberate doar după prezentarea documentului executoriu şi în mărimea stabilită de acesta spre încasare.”; la alineatul (5) prima propoziţie, cuvintele „de la data adoptării încheierii” se substituie cu cuvintele „de la data intrării în vigoare a încheierii”.  
44. La articolul 147 alineatul (7), cuvintele „instanţei de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecătorului”.  
45. Se completează cu articolul, 1511, cu următorul cuprins: „Articolul 1511 .  Particularităţi ale executării documentelor executorii privind litigiile locative 

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)



Executorul judecătoresc şi persoanele care participă la executarea unui document executoriu privind un litigiu locativ, au dreptul să pătrundă în domiciliul debitorului în temeiul titlului executoriu prin care s-a dispus evacuarea. În cazul în care evacuarea este realizată în contextul executării dreptului de ipotecă, se va ţine cont de prevederile Legii cu privire la ipotecă referitoare la drepturile locatarilor.”.  
46. La articolul 161 alineatul (1) prima propoziţie, după cuvintele „executorul judecătoresc” se completează cu cuvintele „sau acţiunile/inacţiunile acestuia”, iar după cuvintele „actele de executare” se completează cu cuvintele „sau acţiunile/inacţiunile acestuia”.  
47. Articolul 163: alineatul (1): în prima propoziţie după cuvintele „întocmite de executorul judecătoresc” se completează cu cuvintele „sau acţiunile/inacţiunile acestuia”, iar cuvintele „creditorului sau debitorului” se substituie cu cuvintele „executorului judecătoresc”; 
în propoziţia a doua, sintagma „în cel mult 30 de zile” se substituie cu sintagma „în cel mult 3 luni”;  se completează cu alineatul, (31), cu următorul cuprins: „(31) Nerespectarea cerinţelor prevăzute de art. 65 alin. (3) din prezentul cod, serveşte temei de scoatere a cererii de pe rol, în conformitate cu prevederile art. 267 lit. a) din Codul de procedura civilă.”; la alineatul (4), cuvîntul „Hotărîrea” se substituie cu cuvîntul „Încheierea”; alineatul (5) se completează în final cu textul „ , iar cînd contestaţia a fost exercitată cu rea-credinţă, acesta va fi obligat la plata unei amenzi în mărime de la 10 la 30 unităţi convenţionale (o unitate convenţională este egală cu 20 lei)”. 
48. Articolul 183: la alineatul (1), a doua propoziţie se exclude; se completează cu alineatul, (11), cu următorul cuprins: „(l1) După achitarea de către condamnat a amenzii, instituţia bancară este obligată, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitare, să includă informaţia privind achitarea amenzii în Registrul debitorilor, deţinut de către Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. Conţinutul, modul de ţinere şi acces la registrul debitorilor se reglementează de Guvern.”; alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Instanţa de judecată verifică în Registrul debitorilor dacă amenda a fost achitată şi în cazul în care condamnatul nu a achitat amenda, instanţa, în decursul a 30 de zile de la rămînerea definitivă a hotărîrii, trimite executorului judecătoresc documentul executoriu pentru încasarea silită a amenzii.”; la alineatul (3), după cuvîntul „verifică” se completează cu cuvintele „în Registrul debitorilor”; se completează cu alineatul, (31), cu următorul cuprins: „(31) Dacă executorul judecătoresc constată că amenda a fost achitată, acesta întocmeşte o încheiere privind refuzul de a primi documentul executoriu spre executare, informînd despre aceasta instanţa de judecată.” 
49. Articolul 315 va avea următorul cuprins:  
„Articolul 315. Executarea sancţiunii amenzii  (1) Amenda se achită de către contravenient în mod benevol, în termen de 

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)



30 de zile de la data aplicării ei. (2) După achitarea de către contravenient a amenzii, instituţia bancară sau agentul constatator care a aplicat amenda, sunt obligați, în termen 2 zile lucrătoare de la achitare, includ informaţia privind achitarea amenzii în Registrul debitorilor menţionat la art. 183 alin. (11) din prezentul cod. 
(3) Instanţa de judecată sau, după caz, agentul constatator care a aplicat amenda verifică în Registrul debitorilor dacă amenda a fost achitată şi, în cazul în care contravenientul nu a achitat-o, trimite executorului judecătoresc documentul executoriu pentru încasarea silită. (4) 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. (5) După primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc verifică în Registrul debitorilor dacă amenda a fost achitată. Dacă executorul judecătoresc constată că amenda a fost achitată, acesta întocmeşte o încheiere privind refuzul de a primi documentul executoriu spre executare, informînd despre aceasta instanţa de judecată sau, după caz, agentul constatator. (6) În cazul în care, amenda nu a fost achitată, executorul judecătoresc intentează procedura de executare şi execută documentul executoriu în conformitate cu prevederile cărţii întîi a prezentului cod. Concomitent cu amenda, se vor încasa şi cheltuielile de executare. (7) În cazul în care executarea silită nu a fost posibilă din cauza lipsei sau insuficienţei de bunuri sau din cauza eschivării cu rea-voinţă a contravenientului, executorul judecătoresc, solicită instanţei care a examinat cauza să adopte o încheiere în condiţiile art.34 alin. (4) din Codul contravenţional, dacă amenda a fost aplicată de instanţa de judecată. 

              (8)Dacг amenda a fost aplicatг de cгtre agentul constatator, оn cazurile 
prevгzute la alin. (6), executorul judecгtoresc informeazг agentul constatator 
despre imposibilitatea executгrii silite a amenzii, care solicitг instanюei 
оnlocuirea amenzii cu o altг sancțiune contravenționalг оn condițiile art. 32 alin 
(4) din Codul contravențional.”.  

Art. III. - Articolul 5 din Legea 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 107-109, art. 282), se completează cu alineatul, (3), cu următorul cuprins: „(3) Instanţa de judecată nu poate dispune încasarea sumei creanţei urmare a constatării faptului că a fost încălcat dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.”  
Art. IV. - Dispoziţii finale şi tranzitorii (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării. (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru implementarea prezentei legi. 
(3) Cererile privind contestarea actelor executorului judecătoresc depuse în instanţa de judecată, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de etapa de examinare la care se află, se vor examina în conformitate cu prevederile legii în vigoare la data depunerii.      
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Preşedintele Parlamentului  
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite  
     Elaborarea proiectului de Lege este realizatг оn vederea executгrii mгsurilor de ordin legislativ prevгzute оn 
Pilonul III „Accesul la justiюie єi executarea hotгrоrilor judecгtoreєti" din Planul de acюiuni pentru 
implementarea Strategiei de reformг a sectorului justiюiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotгrоrea 
Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 єi anume, a domeniului specific de intervenюie 3.3.1 „ Evaluarea impactului cadrului normativ actual privind executarea hotгrоrilor judecгtoreєti єi a mecanismului de implementare a acestor hotгrвri". 
      Astfel, prin acest proiect de Lege se urmгreєte atingerea obiectivului specific al Pilonului III din Strategia de 
reformг a sectorului justiюiei pentru anii 2011-2016: „Ameliorarea cadrului instituюional єi a proceselor care 
asigurг accesul efectiv la justiюie: examinarea cauzelor єi executarea hotгrоrilor judecгtoreєti оn termene 
rezonabile”. 
      Totodatг, proiectul are drept scop, оnlгturarea unor deficienюe din alte acte legislative, care fie sunt 
nemijlocit legate de procesul de executare al hotгrоrilor judecгtoreєti, fie vizeazг alte aspecte care trebuie 
soluюionate оn mod prioritar. 
       Оn vederea elaborгrii proiectului de Lege, prin Ordinul Ministrului justiюiei nr. 371 din 17 august 2013 a fost 
creat un grup de lucru, format din executori judecгtoreєti, judecгtori, avocaюi, profesori universitari єi 
reprezentanюii Ministerului Justiюiei. Оn rezultatul activitгюii desfгєurate de grupul de lucru, a fost elaborat 
proiectul de lege pentru modificarea єi completarea unor acte legislative. 
       Proiectul va contribui la realizarea accesului la justiюie, drept garantat atоt de diverse tratate 
internaюionale la care Republica Moldova este parte, cоt єi de Constituюia Republicii Moldova, оn partea оn 
care realizarea acestui drept implicг єi asigurarea executгrii efective a hotгrоrilor judecгtoreєti emise de 
instanюele judecгtoreєti naюionale. Оn acelaєi timp, proiectul va оmbunгtгюi sistemul actual de executare a 
hotгrоrilor judecгtoreєti. 
Principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea 
elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui 
   Proiectul de lege vizeazг оn principal operarea modificгrilor оn Codul de executare, Codul de procedurг civilг єi 
Legea privind repararea de cгtre stat a prejudiciului cauzat prin оncгlcarea dreptului la judecarea оn termen 
rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea оn termen rezonabil a hotгrоrii judecгtoreєti. 
 
I. Modificгrile propuse la Codul de procedurг civilг (Articolul I din proiect) 

 
Iniюial trebuie sг se menюioneze cг modificгrile operate оn Codul de procedurг civilг  pot fi grupate оn 

douг categorii: a) modificгri care se referг la procesul de executare a hotгrоrilor judecгtoreєti єi b) modificгri 
ce se referг la оnlгturarea unor omisiuni, divergenюe existente оn prevederile actuale ale Codului de 
procedurг civilг. 
a) Cu referire la prima categorie de modificгri menюionгm cг acestea vin pe alocuri sг оnlгture 
divergenюele existente оntre prevederile Codului de procedurг civilг єi Codului de executare, pe de altг parte acestea completeazг legea cu reglementarea unor situaюii opozabile procedurii de executare, оnsг care nu sunt reglementate оn prezent. Astfel, proiectul de lege propune: 

 Cererea de asigurare a acюiunii indiferent de data depunerii acesteia se examineazг fгrг оnєtiinюarea 
pвrвtului єi a celorlalюi participanюi la proces, adicг se soluюioneazг unipersonal de cгtre judecгtor. Sintagma 
„instanюa" distorsioneazг esenюa instituюiei asigurгrii acюiunii care este o excepюie de multe reguli procesuale. 
Astfel, caracterul operativ al examinгrii cererii de asigurare a acюiunii lгsat la latitudinea instanюei de judecatг 
оn viziunea stereotipizatг a magistraюilor din Republica Moldova semnificг єedinюa de judecatг cu оnєtiinюarea 
participanюilor la proces. Оn acest fel este subminat scopul instituюiei asigurгrii acюiunii. Оn acest context, proiectul propune excluderea din art. 177, alin. (2) єi (3) Codul de procedurг civilг a sintagmelor „sau de cгtre instanюa"єi „sau instanюa". 

  Dreptul justiюiabilului de a contesta оn ordinea prevгzutг de lege оncheierea de substituire a unei 
forme de asigurare a acюiunii printr-o alta rezultг direct din prevederile art. 179 potrivit cгrora оncheierea de 
asigurare sau neasigurare a acюiunii sunt recurabile. Considerгm vitalг completarea golului referitor la оncheierile de substituire a mгsurilor de asigurare prin completarea art.179 cu alin.(21) cu 

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)
Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Font:
Formatted: Font:
Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Indent: Left:  -0,04 cm, First line:  1,11 cm,Bulleted + Level: 1 + Aligned at:  0,95 cm + Indent at: 1,59 cm, Tab stops: Not at  1,27 cm
Formatted: Bullets and Numbering



urmгtorul cuprins: „оncheierea judecгtoreascг privind substituirea unei forme de asigurare a acюiunii printr-o altг formг poate fi atacatг cu recurs." 
 Excluderea la art. 180 alin. (1) a sintagmei „judecгtorul sau" va reconfirma corectitudinea alin.(2) a 

aceluiaєi articol, care prevede cг niciodatг anularea asigurгrii acюiunii nu se poate face unipersonal de cгtre 
judecгtor, ci doar оn єedinюг de judecatг. Оn aceiaєi ordine de idei, inclusiv, оncheierea de anulare a mгsurii de 
asigurare trebuie sг poarte caracter recurabil, pentru a asigura egalitatea de arme prevгzutг de art. 6 din 
Convenюia Europeanг pentru Apгrarea Drepturilor єi Libertгюilor Fundamentale єi de practica CtEDO. 

  De asemenea, proiectul propune completarea art. 180 cu alineatul (31), care prevede cг оn cazul 
оncetгrii procedurii de executare оn conformitate cu prevederile art.83 alin. (1) lit. d) єi e) din Codul de 
executare, instanюa de judecatг care a emis documentul executoriu, la cererea pгrюii interesate, va dispune 
printr-o оncheiere imediat executorie anularea mгsurilor de asigurare a acюiunii, iar оn cazurile prevгzute la art. 
83 alin. (1) lit. a) - c), f) єi g) din Codul de executare ridicarea mгsurilor de asigurare va fi dispusг de executorul 
judecгtoresc prin оncheiere". Modificarea respectivг, este justificatг de necesitatea indicгrii expres оn lege a 
mecanismului concret de anulare a mгsurilor de asigurare a acюiunii оn cazul оncetгrii procedurii de executare, 
actualmente acesta fiind un gol legislativ care deruteazг justiюiabilii, judecгtorii єi executorii judecгtoreєti, 
cauzвnd astfel оncгlcгri ale drepturilor persoanelor afectate prin instituюia asigurгrii єi dezechilibrвnd procesul 
civil оn ultima etapг a sa. 

  Pentru asigurarea unui proces echitabil manifestat єi prin egalitatea de arme, considerгm important ca єi оncheierea de neasigurare a acюiunii civile sг poatг fi contestatг, fapt confirmat deja de practica judiciarг. Оn acest context, proiectul, propune la art. 181 alin. (1) dupг cuvintele „оncheierile de asigurare"se completeazг cu cuvintele „si de neasigurare". 
 Utilizatг extrem de rar, cauюiunea judiciarг оn cazul asigurгrii acюiunii este totuєi reglementatг insuficient de clar, iar instanюele admit abuzuri soluюionвnd aceastг importantг problemг unipersonal sau chiar din oficiu. Pentru evitarea acestor abateri trebuie perfecюionatг prevederea relevantг. Din aceste considerente, proiectul propune la art. 182, alin (1) din Codul de procedurг civilг excluderea sintagmei „ judecгtorul sau", iar dupг cuvвntul „reclamantului" completarea cu sintagma „la solicitarea pгrюii interesate". Suplimentar, propunerea vine sг dezvolte prevederile art. 37 din Codul de Procedurг Civilг. 

b) Modificгri ce se referг la оnlгturarea unor omisiuni, divergenюe existente оn prevederile actuale ale Codului de Procedurг civilг. 
• O primг modificare din aceastг categorie se referг la amendarea articolului 33 alineatul (2) єi vizeazг оnlocuirea unor noюiuni folosite incorect оn Cod. Aici ne referim la оnlocuirea cuvintelor „organisme internaюionale" cu cuvintele „organizaюiilor internaюionale", or, ultima noюiune este corectг din punct de vedere al dreptului internaюional; 
• Competenюa jurisdicюionalг teritorialг generalг оn esenюa nu poate prevedea mai multe criterii de identificare a instanюei competente, or, pseudo-libertatea oferitг justiюiabilului, care vrea sг se adreseze оn justiюie afecteazг stabilitatea єi previzibilitatea normei legale ca єi garanюie oferitг justiюiabilului оmpotriva cгruia se pornesc procese civile. Potrivit Legii nr. 155 din 5 iulie 2012 pentru modificarea єi completarea Codului de procedurг civilг al Republicii Moldova, art.38 alin.(l) a fost modificat anume оn acest sens, iar modificarea alin (2) al aceluiaєi articol nu face decоt sг remedieze o scгpare anterior admisг. 
• Оn conformitate cu modificгrile operate оn Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenюiere a activitгюii de оntreprinzгtor єi Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizarea activitгюii de оntreprinzгtor au fost operate modificгri anume оn partea ce se referг la suspendarea licenюei/autorizaюiei. Astfel, aceste legi nu mai opereazг deja cu noюiunea de „sistare temporarг a licenюei/autorizaюiei". Оn pofida acestui fapt, оn Capitolul XXXIV1 din Codul de procedurг civilг nu au fost operate modificгrile necesare оn vederea ajustгrii acestora la noile modificгri operate оn legile menюionate supra. Astfel, proiectul vine sг remedieze omisiunea respectivг єi opereazг modificгri la Capitolul XXXIV1 (art. 3431 – 3435). 
• La articolul 60 alineatul (3) eroarea conceptualг care deruteazг grav justiюiabilii єi judecгtorii rezidг оntr-un paradox procesual: dacг se extind sau se reduc pretenюiile din cererea de chemare оn judecatг, acest fapt duce la modificarea acюiunii, atвta timp cвt nu ne referim la pretenюiile accesorii. Оn acest sens, legiuitorul a consacrat vice-versa, fapt care este 
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flagrant greєit. Actualmente extinderea sau reducerea pretenюiilor оn acюiune nu se considerг modificare a acюiunii. Aceastг reglementare trebuie reformulatг prin excluderea sintagmelor „pretenюiilor оn acюiune sau a" єi „ оnlocuirea acюiunii оn constatare prin acюiune оn realizare". 
• Оntrucоt reprezentarea judiciarг o poate realiza doar un avocat, sau un salariat al unei 

persoane juridice, modul de reprezentare a coparticipanюilor rгmоne o excepюie, 
reglementarea cгreia nu este finalizatг. Astfel, Codul de procedurг civilг al Republicii 
Moldova prevede cг „coparticipanюii pot оncredinюa reprezentarea lor оn proces unuia sau 
mai multor coparticipanюi" (art.62 alin.(4) CPC), оnsг modul de perfectare a оmputernicirilor, 
mai ales speciale nu este reglementat nicгieri. Pentru respectarea principiului disponibilitгюii 
instanюa, trebuie sг verifice care este intenюia fiecгrui coparticipant оntr-un proces civil: оєi 
susюine sau nu poziюia procesualг, personal sau printr-un reprezentat, ori transmite exercitarea drepturilor sale 
procesuale unuia din coparticipanюi. Оn acest sens, оmputernicirile transmise unuia dintre coparticipanюi pot 
avea importanюг vitalг pentru soarta procesului. De exemplu, de a renunюa sau recunoaєte acюiunea, de a 
contesta hotгrоrea, de a primi bunuri sau bani оn temeiul hotгrоrii judecгtoreєti (art.81 CPC). Din considerentele 
menюionate, trebuie clarificat legislativ оn ce document se pot regгsi оmputernicirile unuia dintre 
coparticipanюi de a-i reprezenta pe alюii оn acelaєi proces civil. Оn acest context, proiectul propune completarea art. 62 alin.(4) cu propoziюia cu urmгtorul cuprins: „Coparticipantul-reprezentant va confirma оmputernicirile speciale prevгzute оn art. 81 printr-o procurг autentificatг la notar, iar оmputernicirile generale prin cereri scrise semnate de coparticipantul sau coparticipanюii reprezentaюi". 
• La articolul 104 єi, respectiv, articolul 466 alineatul (2) se propune expunerea corectг a denumirii Ministerului Afacerilor Externe si Integrгrii Europene. 
• Modificarea propusг la articolul 166 alineatul (2) litera b) are drept scop clarificarea unor date de identificare ale reclamantului pentru a facilita, atвt procedura de оnєtiinюare legalг, cвt єi cea de 

executare efectivг a hotгrвrii judecгtoreєti. 
• Judecгtoriile examineazг toate cauzele civile, cu excepюiile stabilite de lege, iar diversitatea acestora este 
extrem de vastг, precum єi complexitatea multora fiind deosebitг. Оn acest sens, nu este exclusг necesitatea 
unei deliberгri veritabile care necesitг timp de gвndire pentru a adopta o soluюie cвt mai justг, chiar dacг 
aceasta urmeazг a fi motivatг, ulterior, оn condiюiile legii. Amвnarea deliberгrii ca instituюie legiferatг urmeazг 
sг contribuie la sporirea calitгюii dispozitivelor, la corelaюia adecvatг dintre dispozitiv єi motivare, la facilitatea 
lucrului instanюelor superioare care nu vor fi nevoite sг caseze hotгrвrile judecгtoreєti adoptate pripit єi cu 
mare probabilitate greєit. Оn acest context, proiectul propune la art. 236, alin. (1) din Codul de procedurг 
civilг completarea dupг prima propoziюie cu textul care prevede cг, оn cazuri complicate instanюa prin оncheiere protocolarг va dispune amвnarea deliberгrii pentru maxim 15 zile, оnєtiinюind participanюii la proces despre data, ora єi locul pronunюгrii dispozitivului hotгrвrii. 
• Оn dispozitivul unei hotгrвri judecгtoreєti trebuie sг se reflecte toate capetele de cerere indiferent dacг 
pгrюile s-au preocupat sau nu sг le probeze, ori nu le-a susюinut fгrг a renunюa expres la ele. Astfel, se va 
contracara practica defectuoasг de a readresa instanюei aceleaєi pretenюii. Aplicarea justг a art.169 lit.b) єi art. 
265 lit.b) din Codul de procedurг civilг necesitг condiюii adecvate. Justiюiabilii vor reconsidera respectul faюг 
de puterea lucrului judecat, ceea ce va spori єi calitatea asistenюei juridice calificate. Astfel, proiectul propune 
la art. 250, alin.(l), lit. a) din Codul de procedurг civilг substituirea cuvintelor „оn a cгrei privinюг participanюii la 
proces au prezentat probe єi au dat explicaюii" cu cuvintele „formulate de cгtre pгrюi sau intervenient 
principal". 
• Redactarea art.280 din Codul de procedurг civilг se face оn concordanюг cu prevederile 
anterioare ale Codului, care se referг la participarea autoritгюilor publice оn proces pentru a depune concluzii, 
iar sintagma „reprezentanюilor organizaюiilor" este una оnvechitг, care nu corespunde terminologiei juridice 
contemporane. 
• Modificarea operatг la articolul 282 se face luоnd оn calcul prevederile Codului civil care se referг la drepturile personale єi patrimoniale ale subiecюilor de drept, iar sintagma „reale" este 
una improprie, care nu corespunde intenюiei legiuitorului de a proteja оntreaga multitudine de drepturi ale 
justiюiabililor, nu doar pe cele reale, оn accepюiune оngustг. 
• Ducerea оn eroare a justiюiabilior єi a judecгtorilor nu este o finalitate procesualг, iar actuala prevedere din 
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art. 297 alin. (1) din Codul de procedurг civilг referitoare la criteriul teritorial de determinare a 
competenюei instanюei оn drept sг declare persoana dispгrutг fгrг urmг sau decedatг anume acest neajuns оl 
comportг. Persoana care se adreseazг cu cerere de declarare a altei persoane dispгrutг fгrг urmг sau decedatг 
оn ordine procesualг se numeєte petiюionar, iar potrivit art.49 din Codul civil persoana care se adreseazг оn 
instanюг se numeєte persoanг interesatг. Art.52 din Codul civil оn genere nu utilizeazг careva denumiri ale 
subiecюilor cu drept de sesizare a instanюei. Оn procedura specialг persoane interesate sunt altele decвt 
petiюionarii (art.280, alin.(2 єi 3) CPC). De aici єi se produc confuziile care pot genera conflicte de competenюг. 
Aєadar, proiectul propune includerea la art. 297 din Codul de procedurг civilг a unui criteriu mai clar єi mai just din perspectiva materialului probant administrat оn instanюг єi a protecюiei drepturilor patrimoniale a celui care urmeazг a fi declarat dispгrut fгrг urmг sau decedat. 
• Atunci cвnd instanюa de judecatг va decide aplicarea mгsurilor de protecюie оn cazul violenюei оn 

familie, va emite o оncheiere de admitere a cererii conform art. 3184, alin. (1) din Codul de procedurг civilг, aceasta va fi urmatг de o ordonanюг de protecюie care se va remite organului de poliюie 
єi organului de asistenюг socialг spre executare imediatг. Faptul cг doar оn art. 3186 din Codul de procedurг 
civilг este sporadic menюionatг єi оncheierea privind aplicarea ordonanюei de protecюie nu face decвt sг 
creeze confuzii instanюelor, care trebuie sг respecte termenul de 24 ore de emitere a actelor de dispoziюie оn 
astfel de cazuri, precum єi organele cгrora le este opozabilг executarea ordonanюei de protecюie, оn 
eventualitatea оn care vor primi spre executare un act suplimentar absolut inutil numit оncheiere privind 
aplicarea ordonanюei de protecюie. Оn acest context, proiectul propune la art. 3186 оn titlu, excluderea cuvintelor „єi contestarea оncheierii privind aplicarea ordonanюei de protecюie se exclud", iar la alin.(2) excluderea cuvintelor „єi оncheierea privind aplicarea ordonanюei de protecюie". 
• Procedura оn ordonanюг, fiind una simplificatг, trebuie sг se refere la apгrarea drepturilor patrimoniale 
incontestabile din punct de vedere a temeiurilor de apariюie, precum єi a existenюei justificatг de probe scrise. 
Din acest considerent, prevederea unei legi mai noi - Codul de executare, art.158 alin. (2) - este inevitabil 
pasibilг de exercitare оn ordine simplificatг, iar implicarea deюinuюilor - privaюi de libertate - оn exercitarea 
drepturilor de participanюi la proces se va face pe contul statului, care оn persoana instituюiei penitenciare va 
fi оn drept sг solicite recuperarea cheltuielilor, similar cazurilor prevгzute la lit. f) art.345 din Codul de 
procedurг civilг. Astfel, proiectul, propune completarea art. 345 cu douг noi temeiuri de emitere a ordonanюei judecгtoreєti. 
• Articolul 346 alineatul (1) din Codul de procedurг civilг se completeazг la final cu cuvintele „dupг respectarea procedurii prealabile", оntrucвt caracterul simplificat al procedurii оn ordonanюг prevede cг 
ordonanюa judecгtoreascг se emite fгrг citarea pгrюilor pentru explicaюii, fгrг dezbateri judiciare єi fгrг 
оntocmire de proces-verbal, considerгm necesar, just єi eficient ca debitorii оn toate cazurile prevгzute de art. 
345 CPC sг fie sesizaюi оn prealabil de cгtre creditori. Astfel, se vor evita cazurile de emitere єi de punere оn 
executare a ordonanюelor judecгtoreєti privind оncasarea de bunuri sau bani fгrг єtirea debitorului, prin 
simularea unor proceduri formale de оnєtiinюare. Ulterior, anularea unor astfel de ordonanюe, cu eventuala 
suspendare a executгrii este cu mult mai dificilг, punвnd debitorul оn situaюie inechitabilг оn raport cu 
creditorul. 
• La articolul 348 alineatul (2) litera e) cuvintele „cerutг de lege pentru sesizarea instanюei judecгtoreєti" se exclud. Excluderea se impune оn consecvenюa modificгrii operate la art.346 din Codul de 
procedurг civilг. 
• Articolul 374 din Codul de procedurг civilг a completat cu douг alineate noi, care reglementeazг noi temeiuri de оncetare a procedurii оn apel оn principiu s-a detaliat prevederea art. 376 CPC potrivit 
cгreia „dispoziюiile de procedurг privind judecarea pricinilor civile оn primг instanюг se aplicг єi оn instanюa de 
apel оn mгsura оn care nu sоnt contrare dispoziюiilor prezentului capitol." De fapt este vorba de golul legislativ 
care putea fi completat єi prin interpretare, dar din cauza practicii neuniforme a curюilor de apel se impune 
clarificarea оmputernicirii instanюei de apel, care nu a restituit cererea de apel pвnг a o pune pe rol. Оn astfel 
de situaюii se impune оncetarea procedurii оn apel prin оncheiere recurabilг єi nu decizie de respingere a 
apelului aєa cum deseori se practicг actualmente. 

• Diversitatea cauzelor civile este extrem de vastг, precum єi complexitatea multora fiind deosebitг. Оn acest 
sens, nu este exclusг necesitatea unei deliberгri veritabile care necesitг timp de gвndire pentru a adopta o 
soluюie cвt mai justг, inclusiv de cгtre curюile de apel care sunt investite cu rejudecarea fondului. Amвnarea 
deliberгrii ca instituюie legiferatг urmeazг sг contribuie la sporirea calitгюii dispozitivelor, la corelaюia adecvatг 
dintre dispozitiv єi motivare, la facilitatea lucrului instanюelor superioare care nu vor fi nevoite sг caseze 
deciziile judecгtoreєti adoptate pripit єi cu mare probabilitate greєit. Din aceste considerente, proiectul propune completarea art. 389, alin. (1) din Codul de procedurг civilг cu posibilitatea amвnгrii 



deliberгrii, pentru a exclude caracterul formal al acesteia. 
• De asemenea, оn prezent, datoritг numгrului extrem de mare de cereri оn apel, precum єi complexitгюii 
cauzelor care se rejudecг la al doilea nivel de jurisdicюie, precum єi necesitгюii redactгrii calitative єi оn termen 
rezonabil a deciziilor curюilor de apel, care trebuie motivate оntotdeauna, se considerг adecvatг extinderea termenului de 15 zile la 30 zile pentru redactarea deciziilor prevгzute la articolul 389 
din Codul de procedurг civilг. 

• Articolul 423 va fi completat cu detalii de procedurг care clarificг impactul depunerii recursului оmpotriva unei оncheieri judecгtoreєti si al exercitгrii abuzive a acestei cгi de atac. 
Оn scopul evitгrii situaюiilor de tergiversare nejustificatг a examinгrii cauzelor civile, prin expedierea dosarelor 
cгtre instanюele ierarhic superioare, doar pentru ca acestea sг dispunг restituirea lor оnapoi, considerгm 
binevenitг instituirea mecanismului de a nu da curs unei cereri abuzive de recurs. Nici un drept al 
justiюiabilului nu va fi оncгlcat оn astfel de cazuri, or, faptul cг o оncheiere se contestг odatг cu fondul, nu 
trebuie sг permitг exercitarea prematurг a unei cгi de atac neprevгzutг de lege оn pofida prevederilor 
constituюionale (art.119 Constituюia RM). 

• Оn conformitate cu prevederile art. 425 din Codul de procedurг civilг pentru exercitarea corespunzгtoare 
a recursului оmpotriva оncheierilor justiюiabilii trebuie sг ia cunoєtinюг de conюinutul оncheierilor care se 
contestг separat. Оn acest sens, este binevenitг schimbarea momentului оnceperii curgerii termenului de 15 
zile, lгsвnd totodatг legiuitorului dreptul de a prevedea єi alte termene mai scurte sau lungi de contestare a 
оncheierilor judecгtoreєti. 

• La art.444 din Codul de procedurг civilг proiectul propune substituirea sintagmei „unor participanюi sau reprezentanюi ai" cu sintagma „tuturor participanюilor єi reprezentanюilor". Modificarea respectivг este justificatг de faptul cг toюi sunt egali оn faюa legii єi a 
justiюiei, de aceea referirea doar la unii participanюi la proces este tendenюioasг єi trebuie corectatг urgent. 

• La art.446 din Codul de procedurг civilг s-a considerat oportunг completarea obiectului revizuirii 
оntrucвt ordonanюele nu se supun nici unei cгi ordinare de atac, єi chiar dacг nu оmpiedicг readresarea оn 
judecatг a aceleiaєi pгrюi cu aceleaєi pretenюii єi aceleaєi temeiuri, oricum existenюa a douг acte de 
dispoziюie pe aceiaєi cauzг, fapt ce poate crea grave impedimente оn procesul de executare silitг. Deseori se 
justificг revizuirea ordonanюelor pronunюate єi оn privinюa drepturilor persoanelor neantrenate оn judecare, 
iar circumstanюele noi sau condamnгrile penale pot determina caracterul defectuos єi al unui astfel de act de 
dispoziюie. Din aceste considerente, proiectul propune la art. 446 din Codul de procedurг civilг completarea dupг cuvоntul „hotгrоrile," cu cuvоntul„ordonanюele." 

• Admisibilitatea cererii de revizuire se examineazг dupг regulile de soluюionare a unei cereri de 
chemare оn judecatг, оnsг perceperea eronatг a revizuirii drept cale ordinarг de atac, cu exercitarea 
preponderent abuzivг a acesteia оmpovгreazг excesiv instanюele cu оndelungate proceduri de оnєtiinюare, 
amвnare de єedinюe єi alte formalitгюi care nu schimbг оn esenюг faptul cг revizuirea de cele mai dese ori 
este un apel camuflat. Dacг instanюa de revizuire considerг oportun ca participanюii la proces sг pledeze 
nemijlocit єi оn contradictoriu оn єedinюг publicг, atunci va dispune оnєtiinюarea acestora. Оn caz contrar 
considerгm inacceptabilг examinarea cererilor de revizuire fгrг pгrюi. Aceastг prevedere va optimiza procesul 
de lucru єi va spori calitatea actului de justiюie, va consolida autoritatea lucrului judecat єi va descuraja 
abuzurile frecvente la care recurg atвt justiюiabilii, cвt єi judecгtorii. Оn contextul celor menюionate, proiectul propune completarea art. 452 cu alinegtul (11), cure prevede cг, dacг examinarea cererii de revizuire este de competenюa Curюii Supreme de Justiюie sau a curюii de apel, єedinюele se vor desfгєura fгrг оnєtiinюarea participanюilor la proces. Dacг instanюa de revizuire considerг necesorг prezența participanюilor la proces, va dispune оnєtiinюarea acestora.". 

• La articolul 462 alineatul (2) se propune excluderea sintagmei„33, 34, 36,", " 
deoarece aceste articole ori au fost abrogate ori li s-a modificat conюinutul. Remedierea ar fi trebuit fгcutг 
prin Legea 155 din 05 iulie 2012, оnsг atunci aceste modificгri au fost omise.  

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

O primг modificare conceptualг propusг de proiectul de lege implicг completarea listei documentelor executorii (art.11) ,  cu urmгtoarele acte:  
procesul-verbal al executorului judecгtoresc prin care se оntгreєte tranzacюia de conciliere a pгrюilor [art.11 lit. 
(h)]- modificarea e condiюionatг de prevederile art. 62 alin. (3) din Codul de executare, care stabileєte cг 

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Romanian



procesul-verbal al executorului judecгtoresc prin care se оntгreєte tranzacюia, este un document 
executoriu. Totuєi, pвnг оn prezent acesta nu era inclus оn lista stabilitг de articolul 11 din Codul de executare; 

 оncheierile judecгtorului de instrucюie privind obligarea de a efectua anumite acte obligatorii legate de femiterea/transmiterea/restituirea unor bunuri [art. 11 lit. c1] 
completarea este condiюionatг de necesitatea de a acoperi situaюiile cum ar fi: dispunerea de a restitui 
bunurile/obiectele ridicate оn cadrul percheziюiei, urmare a declarгrii de cгtre judecгtorul de instuюie a 
percheziюiei ca fiind ilegalг; 

 actele emise de organul fiscal, vizоnd dispunerea оncasгrii sumelor [art. 11 lit. n)]- includerea acestor acte оn aceastг listг este impusг de amendamentele intervenite оn art. 197 Cod Fiscal 
єi prevederile art. 92 din Codul de executare єi care nu fac altceva, decоt sг legifereze practica actualг cоnd 
urmгrirea este fгcutг de executorul judecгtoresc оn temeiul actelor inspectoratului fiscal; 

 actele emise de Consiliului Concurenюei [art. 11 lit. (o)] оn conformitate cu 
prevederile art. 32 alin. (1) al Legii concurenюei nr. 183 din 11 iulie 2012, Consiliul Concurenюei este o 
autoritate publicг autonomг, responsabilг faюг de Parlament, ce asigurг aplicarea єi respectarea legislaюiei din 
domeniul concurenюei, ajutorului de stat єi publicitгюii оn limitele competenюei sale. Totodatг, potrivit 
dispoziюiilor art. 66 alin. (4) al Legii concurenюei nr. 183 din 11 iulie 2012, оn cazul neexecutгrii оn termen de 
cгtre оntreprinderi єi asociaюii de оntreprinderi a deciziilor Plenului Consiliului Concurenюei, executarea silitг a 
acestora se efectueazг оn conformitate cu prevederile prezentei legi єi ale Codului de executare. Astfel, 
modificarea propusг la art. 11 din CE va asigura executarea оn termeni restrоnєi a actelor emise de autoritatea 
de concurenюг єi economisirea resurselor financiare alocate din bugetul de stat. 

Suplimentar, se intervine cu modificгri la articolul 11 litera b) deoarece parюial conюinutul acesteia 
dubleazг conюinutul literei a) a aceluiaєi articol. 

Modificгrile propuse la articolul 15 din Codul de executare se referг la: 
i. excluderea din lista documentelor executorii prezentate spre executare de instanюa de judecatг, din oficiu a documentelor executorii оn pricinile ce юin de confiscarea bunurilor - are drept scop optimizarea, atоt a activitгюii executorilor judecгtoreєti, cоt єi a cheltuielilor din 

bugetul de stat. Or, procedura transmiterii bunurilor confiscate aflate la pгstrare la autoritatea statalг cгtre o 
altг autoritate statalг nu necesitг implicarea executorului judecгtoresc, dar odatг fiind implicat, va fi necesarг 
avansarea cheltuielilor. Prin operarea modificгrii propuse, se vor evita aceste cheltuieli єi se va micєora durata 
procedurii de transmitere a bunurilor confiscate; ii.  acordarea dreptului creditorului de a-єi alege un alt executor judecгtoresc chiar єi оn cazul оn care documentul executoriu a fost remis spre executare din oficiu de cгtre instanюa de judecatг - principiu garantat de art. 60 din Codul de executare [art. 15 alin. (21)]; 
iii. reglementarea statutului juridic al hotвrоrilor judecгtoreєti strгine recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova, care au acelaєi obiect ca documentele executorii pentru care Codul de executare prevede obligaюia remiterii spre executare din oficiu de instanюa de judecatг [art. 15 alin. (22)]. 

Оn vederea evitгrii situaюiilor de retragere a mijloacelor bгneєti sau a altor valori ale debitorului 
deюinute оn instituюiile bancare se propune la articolul 22 expunerea literei s) оn urmгtoarea redacюie: ,,s) sг primeascг informaюia de la instituюiile bancare privind operaюiunile efectuate la conturile bancare ale debitorului, procedura єi modul de оnregistrare a actelor parvenite de la executorii judecгtoreєti, registrele de evidenюг a actelor parvenite de la executorii judecгtoreєti, precum єi registrele accesului persoanelor la celulele (safeurile) metalice оnchiriate de debitor єi soюul/soюia acestuia.”. 

La alin. (1) al art. 24 cuvоntul "calculeazг" se va substitui cu cuvintele „este оn drept sг calculeze єi sг оncaseze". Оn final alineatul se va completa cu propoziюia: "Cererea privind calcularea sumelor rezultate din оntоrzierea executгrii poate fi depusг doar executorului judecгtoresc ce deюine documentul executoriu care stabileєte obligaюia principalг, pоnг la stingerea acesteia", iar alineatul (2) se va expune оn nouг redacюie. Aceste reglementгri ar aduce оn concordanюг 
normele Codului de executare cu prevederile legislaюiei civile referitoare la corelaюia оntre bunul principal єi 
cel accesoriu, ar asigura aplicarea riguroasг a prevederilor alin. (5) al art. 145 al Codului de executare єi ar 
contracara situaюiile cоnd creditorii de rea - credinюг abuzeazг de drepturile sale. 

Se propune completarea Codului de executare cu un nou articol 241 „Vоnzarea bunurilor gajate/ipotecate la solicitarea creditorului gajist", care are menirea de a accesibiliza 
mecanismul prevгzut de alin.(3) art.34 al Legii nr.142 din 26.06;.2008 cu privire la ipotecг, potrivit cгruia, оn 
cazul vоnzгrii bunului ipotecat ca urmare a executгrii silite a dreptului de ipotecг оn temeiul actului notarial 
оnvestit cu formulг executorie, creditorul ipotecar sau, dupг caz, executorul judecгtoresc va aplica, ca 
modalitate de vоnzare, licitaюia publicг, cu excepюia cazului оn care existг acordul scris al debitorului ipotecar, 
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eliberat creditorului ipotecar dupг apariюia dreptului sгu de executare a dreptului de ipotecг, de a vinde bunul 
оn alt mod prevгzut de prezenta lege, prin asigurarea funcюionalitгюii acestuia, astfel, se urmгreєte 
predictibilitatea mecanismului prin specificarea continuitгюii acestuia, fгrг a-l obstrucюiona. 

La articolul 25 din Codul de executare, reieєid din natura єi regimul juridic al constatгrii faptelor 
єi a stгrilor de fapt de cгtre executorul judecгtoresc, care nu reprezintг acюiuni de executare silitг, proiectul prevede interdicюia aplicгrii mгsurilor de executare la efectuarea constatгrilor de fapte єi stгrii de fapt. 

Modificгrile propuse la articolul 27 au ca obiect: - determinarea specificului executгrii documentelor executorii, eliberate de instanюa de judecatг, prin care s-a dispus aplicarea mгsurilor de asigurare a acюiunii sau de asigurare a probelor, sau de anulare a lor - or, la executarea mгsurilor de asigurare a acюiunii nu se aplicг prevederile 
generale pentru procedura de executare -cum ar fi acordarea termenului de executare benevolг, concilierea 
pгrюilor etc. [art. 60 alin. (31)]; - substituirea unor termeni care nu оєi justificг prezenюa оn norma alineatului (4)- este 
vorba de substituirea cuvоntului „debitorului" cu cuvоntul „pоrоtului", dat fiind faptul cг litigiul оntre pгrюi 
nu este оncг rezolvat (adicг litigiul civil оncг se examineazг de instanюa de judecatг), astfel, prin prisma 
legislaюiei procedural-civile, pгrюile au calitatea de reclamant єi pоrоt. Prin urmare, pгrюile оncг nu au statutul 
de debitor, respectiv, creditor; - reglementarea unor aspecte care nu єi-au gгsit soluюii exprese оn actuala redacюie a Codului de executare, ci doar pot fi deduse din legislaюie. Astfel, reglementгrile de la alin. (9) rezultг din 
prevederile art. 90 din Codul de procedurг civilг єi aplicarea analogicг a celor de la art. 96-97 ale aceluiaєi Cod. 
Or, la faza intentгrii acюiunii nu sunt aplicabile noюiunile de creditor єi debitor, litigiul nefiind soluюionat оncг, 
respectiv se vor aplica reglementгrile existente pentru pгrюile procesului de judecatг [alin. (9)-(ll)]. 

Оn scopul acoperirii lacunelor legislative care au fost identificate pe durata a doi ani de aplicare a 
normelor Codului de executare єi excluderii ambiguitгюilor referitoare la procedura de conexare proiectul 
propune expunerea art. 31 оn redacюie nouг, care descrie detaliat conexarea urmгririlor єi 
modul de soluюionare a conflictelor de competenюг. Оn contextul modificгrilor operate la art. 30 
dispare necesitatea menюinerii art. 33 „Conflictul de competenюг", care se propune a fi abrogat. 

La articolul 32 din Codul de executare se propune reglementarea modalitгюii de transmitere a 
procedurilor de executare de la un executor judecгtoresc la altul оn cazul оn care executorul 
judecгtoresc nu activeazг timp оndelungat din motive оntemeiate ori dacг activitatea sa a 
fost suspendatг, sau a оncetat - fгcоndu-se trimitere la reglementгrile interne a UNEJ (Regulamentul de 
activitate a Camerelor teritoriale, care stabileєte termenii єi procedurile privind transmiterea arhivei єi 
dosarelor de executare de la un executor la altul). Modificarea respectivг exclude discrepanюele existente оntre 
actuala redacюie a articolului 32 din Codul de executare єi art. 20 al Legii privind executorii judecгtoreєti. 

Proiectul propune completarea articolul 41 alineatul (3) cu o specificare оn partea ce se 
referг la momentul stingerii obligaюiei stabilite de documentul executoriu оn cazul transferгrii 
sumelor la contul creditorului. Оn prezent, o asemenea reglementare nu se conюine оn Codul de 
executare, fapt ce creeazг probleme оn practica executгrii documentelor executorii. Astfel, оn cazul transferгrii 
sumelor la contul creditorului creanюa se va considera stinsг din momentul оn care suma datoratг va fi оnscrisг 
оn contul creditorului. 
Suplementar, proiectul intervine cu modificгri la termenul de eliberare a mijloacelor bгneєti de pe contul curent al executorului judecгtoresc [articolul 41 alineatul (3)]. Оn prezent se stabileєte 
cг, sumele aflate оn contul executorului judecгtoresc se elibereazг ori se transferг imediat sau оn termen de cel 
mult 3 zile lucrгtoare. Totuєi, оn practicг s-a stabilit cг, este practic imposibil a realiza prevederea privind 
eliberarea imediatг a mijloacelor bгneєti, iar termenul de 4 zile pare ar fi unul mai realist. 

Modificarea de la articolul 54 este justificatг pe de o parte, de dificultatea de a asigura prezenюa 
martorilor-asistenюi єi sporirea costurilor procedurii prin atragerea acestora, iar pe de altг parte credibilitatea 
prea puюin sporitг prin prezenюa martorilor. Оnregistrгrile video/foto ar avea оn acest sens o valoare 
probatorie mai mare. Prin urmare, prezenta martorului asistent este obligatorie la pгtrunderea оn locuinюг, dacг legea nu prevede altfel. La pгtrunderea оn оncгpere, оn depozit, оn alt local, la cercetarea lor, la sechestrarea єi la ridicarea bunurilor debitorului, pot fi atraєi martori asistenюi sau utilizate mijloace tehnice (foto/video). 

Modificгrile propuse la art. 60 din Codul de executare: • includ obligaюia executorului judecгtoresc de a expedia debitorului copia de pe documentul executoriu, certificatг de el, concomitent cu оncheierea de intentare a procedurii de executare єi nu dupг expirarea a 15 zile acordate debitorului pentru executarea documentului executoriu 
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[alin. (3)]; • stabilesc condiюii separate pentru intentarea procedurii de executare a documentelor executorii ce urmeazг a fi executate imediat [alin. (31)]; • reglementeazг faptul cг contestaюia оncheierii de intentare a procedurii de executare nu are efect suspensiv, fapt ce ar exclude situaюiile de tergiversare a executгrii hotгrоrilor judecгtoreєti. 
Mai mult ca atоt, cazurile de suspendare a procedurii de executare a hotгrоrilor judecгtoreєti, respectiv, a 
documentelor executorii sunt reglementate de art. 79 din Codul de executare єi de Codul de procedurг civilг 
[alin. (4)]. La articolul 63 alineatul (5) se prevede cг, sistarea executгrii оncheierilor de aplicare a mгsurilor 
de asigurare a executгrii, оn cazul anulгrii acestora de cгtre instanюг, se admite doar оn temeiul оncheierii 
executorului judecгtoresc. Raюionamentul acestei norme este unul incorect, din moment ce hotгrоrea 
instanюei judecгtoreєti privind anularea executгrii оncheierilor de aplicare a mгsurii de asigurare a executгrii 
reprezintг un document executoriu, care este obligatoriu pentru executorul judecгtoresc. Astfel, sistarea 
executгrii оncheierilor de aplicare a mгsurii de asigurare a executгrii nu poate fi lгsatг la latitudinea executorului 
judecгtoresc єi nici nu poate fi admisг doar оn temeiul оncheierii acestuia, deoarece temeiul juridic оl reprezintг 
hotгrоrea instanюei. Din aceste considerente, se propune operarea modificгrilor la art. 63 alin. (5). 

Оn conformitate cu prevederile art. 83 din Codul de executare оncetarea procedurii de executare are 
loc оn cazul оn care: 

a) obligaюia a fost stinsг; 
b) оntre creditor єi debitor a fost оncheiatг o tranzacюie, оn condiюiile prezentului cod; 

c) dupг оncetarea din viaюг, dupг declararea dispariюiei fгrг urmг sau dupг declararea decesului creditorului ori 
al debitorului, creanюa sau obligaюia adjudecatг nu admite succesiunea de cгtre succesorul de drepturi al 
acestor persoane; 

d) bunurile persoanei juridice lichidate nu sоnt suficiente pentru satisfacerea deplinг a creanюelor 
creditorului; 

e) hotгrоrea, decizia sau оncheierea оn al cгrei temei a fost eliberat documentul executoriu a fost anulatг 
printr-o hotгrоre judecгtoreascг irevocabilг; 
f) debitorul a prezentat spre executare o hotгrоre de оncasare de la creditor оn folosul sгu a unei sume egale 
cu suma debitoare sau mai mare decоt aceasta; 

g) creditorul a renunюat la executare. 
Conform prevederilor art. 64 alin. (3) din Codul de executare оn cazul оncetгrii procedurii de executare sau al restituirii documentului executoriu, interdicюia de a pгrгsi юara se revocг de cгtre instanюa de judecatг la cererea executorului judecгtoresc sau a pгrюilor. 
Astfel, оn temeiul prevederilor menюionate supra, executorul judecгtoresc, deєi dispune оncetarea procedurii 
de executare, inclusiv urmare a stingerii obligaюiei, acesta nu poate revoca interdicюia de a pгrгsi юara, 
deoarece conform prevederilor оn vigoare aceasta юine exclusiv de competenюa instanюei de judecatг, fapt ce 
pune оntr-o situaюie dificilг debitorii оn procedura de executare, care sunt nevoiюi sг aєtepte decizia instanюei. 
Luоnd оn calcul cele menюionate mai sus, proiectul propune expunerea alin. (3) art. 64 оn redacюie nouг, care va stabili clar cг оn cazul оncetгrii procedurii de executare оn condiюiile art. 83 lit. a)-c); e), f) si q) sau restituirii documentului executoriu, interdicюia de a pгrгsi юara sг fie revocatг de cгtre executorul judecгtoresc, iar оn cazul оn care оn procesul de executare a documentului executoriu dispare necesitatea menюinerii interdicюiei de a pгrгsi юara, precum єi оn cazul оncetгrii procedurii de executare оn condiюiile art. 83 lit. d) aceastг interdicюie se va revoca de cгtre instanюa de judecatг la cererea executorului judecгtoresc sau a pгrюilor. 

La articolul 79 din Codul de executare se propune delimitarea instanюelor de judecatг competente pentru dispunerea suspendгrii, оn funcюie de temeiurile acesteia, rezolvоnd astfel echivocurile existente оn prezent. Prin urmare, оn conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 79 
оn noua redacюie оn cazul: (a) adresгrii de cгtre executorul judecгtoresc оn instanюa de judecatг sau оn organul 
care a eliberat documentul executoriu a cererii de a se explica hotгrоrea adoptatг, (b) contestгrii eliberгrii 
documentului executoriu єi (c) depunerii recursului, dacг recurentul a depus cauюiune sau depunerii apelului 
dupг eliberarea documentului executoriu, cu condiюia depunerii cauюiunii suspendarea va fi dispusг de cгtre 
instanюa de judecatг care a emis documentul executoriu. Оn situaюiile prevгzute 
de alineatul (2) al aceluiaєi articol suspendarea va putea fi dispusг de instanюa de judecatг prevгzutг la art. 161 
alin. (2) din Codul de executare єi anume, instanюa de judecatг оn a cгrei razг teritorialг se aflг biroul 
executorului judecгtoresc sau, оn cazul municipiului Chiєinгu, instanюa de judecatг оn a cгrei circumscripюie 
camera teritorialг a executorilor judecгtoreєti a stabilit competenюa teritorialг a executorului judecгtoresc. 

Оn ce priveєte articolul 80 din Codul de executare menюionгm cг, modificгrile operate la alin. (1) oferг o mai mare claritate pentru procedura de depunere a cauюiunii pe contul executorului judecгtoresc. 
Оn prezent articolul 83 din Codul de executare stabileєte fгrг echivoc cг, оncetarea procedurii de 

executare are loc оn cazul оn care: 
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a) obligaюia a fost stinsг; 
b) оntre creditor єi debitor a fost оncheiatг o tranzacюie, оn condiюiile prezentului cod; 

c) dupг оncetarea din viaюг, dupг declararea dispariюiei fгrг urmг sau dupг declararea decesului creditorului ori 
al debitorului, creanюa sau obligaюia adjudecatг nu admite succesiunea de cгtre succesorul de drepturi al 
acestor persoane; 

d) bunurile persoanei juridice lichidate nu sоnt suficiente pentru satisfacerea deplina a creanюelor 
creditorului; 

e) hotгrоrea, decizia sau оncheierea оn al cгrei temei a fost eliberat documentul executoriu a fost anulatг printr-
o hotгrоre judecгtoreascг irevocabilг; 
f) debitorul a prezentat spre executare o hotгrоre de оncasare de la creditor оn folosul sгu a unei sume egale cu 
suma debitoare sau mai mare decоt aceasta; g)creditorul a renunюat la executare. 
Оn consecinюг, оn cazul оn care оntr-un titlu executoriu este dispusг spre exemplu efectuarea de cгtre debitor a unor acte obligatorii (demolarea unui zid, оnlгturarea obstacolelor pentru utilizarea unui bun imobil pe un termen nedeterminat etc.) єi оn urma procedurii de executare se constatг stingerea obligaюiei dispuse оn documentul executoriu (materializatг prin efectuarea actului obligatoriu), executorul judecгtoresc dispune оncetarea procedurii de executare оn temeiul art. 83 lit. a). оnsг, оn cazul оn care debitorul creeazг impedimente ulterior, executorul judecгtoresc dupг оncetarea procedurii de executare nu mai poate оntreprinde careva mгsuri de executare, deoarece Codul de executare nu reglementeazг o procedurг de reluare a executгrii оn astfel de cazuri, ci stipuleazг expres la art. 85 alin. (2) cг procedura de executare care a оncetat nu poate fi reluatг. 
Din considerentele expuse mai sus єi оn vederea executгrii оntocmai a documentelor cu caracter executoriu 
permanent proiectul propune completarea art. 83 cu alineatul (2), care prevede cг la solicitarea creditorului, procedura de executare privind restabilirea la locul de muncг sau obligarea debitorului sг efectueze unele acte obligatorii poate fi reluatг, dacг se dovedeєte cг, ulterior оncetгrii procedurii de executare оn condiюiile alin. (1) lit. a), debitorul continuг neexecutarea obligaюiei stabilite оn documentul executoriu. Оn acest caz, se vor aplica оn totalitate reglementгrile 
privind cheltuielile de executare, cоt єi prevederile Codului de executare care reglementeazг executarea acestor 
categorii de documente executorii. 

Оn conformitate cu prevederile articolul 85 alineatul (1) din Codul de executare dupг intrarea оn 
vigoare a оncheierii privind оncetarea procedurii de executare, executorul judecгtoresc dispune anularea 
mгsurilor de asigurare a executгrii. Totuєi, Codul de executare nu oferг un termen pentru dispunerea mгsurilor 
de asigurare a executгrii, fapt ce duce la o aplicare diferitг a prevederilor acestui articol. Din aceste 
considerente, proiectul propune stabilirea termenului de 3 zile lucrгtoare pentru dispunerea mгsurilor de asigurare a executгrii, fapt ce ar permite eliminarea situaюiilor de tergiversare a dispunerii 
mгsurilor de asigurare a executгrii. 

Modificгrile propuse la articolul 89 au ca obiect delimitarea clarг a imposibilitгюii urmгririi seminюelor de culturi agricole ale persoanei fizice, doar оn limita necesarг pentru uzul personal al debitorului єi familiei sale. Actuala redacюie permite interpretгri abuzive din partea 
debitorilor, norma menюionatг fiind invocatг inclusiv de debitorii-persoanei juridice a cгror gen de activitate 
юine de comercializarea seminюelor de culturi agricole - lucru contrar principiilor procedurii de executare. 
Intenюia legiuitorului fiind de a asigura un minim necesar pentru оntreюinerea debitorului єi familiei sale єi nu 
de a excepta de la urmгrire debitorii cu un anume gen de activitate. De asemenea, proiectul implicг excluderea din lista bunurilor ce nu pot fi urmгrire a produselor agricole perisabile. Raюiunea 
modificгrii este aceiaєi ca оn cazul seminюelor de culturi agricole menюionate mai sus. 

La articolul 100, modificгrile au scopul excluderii situaюiilor, оn care prin realizarea dreptului de gaj/ipotecг se eludeazг onorarea altor obligaюiuni. Pentru a asigura transparenюa respectivei 
proceduri єi echidistanюa ei, dar єi respectarea drepturilor tuturor creditorilor, cоt єi informarea lor deplinг se 
considerг necesar a limita pentru aceste situaюii posibilitatea vоnzгrii bunului de cгtre creditorul gajist 
nemijlocit. 

Necesitatea intervenюiei la articolul 127 litera h) rezultг din prevederile art. 491 din Codul Civil, 
cоt єi art. 78 al Legii cu privire la gaj care indicг drept condiюie necesarг pentru ridicarea sechestrelor dupг 
vоnzarea bunului de cгtre creditorul garantat prezentarea dovezii achitгrii integrale a preюului bunului. Or, nu 
poate fi consideratг realizatг vоnzarea, atоt timp cоt cumpгrгtorul nu a achitat preюul integral, iar actul juridic 
este оncheiat sub condiюie suspensivг, deci faptul vоnzгrii este incert. La articolele 136,139 єi 140 din Codul de executare au fost operate modificгri menite sг reglementeze mai clar procedurг de vоnzare a bunurilor prin licitaюie. Оn acest context, 
amendamentele propuse de proiect se rezumг la: 1)stabilirea numгrului maxim de licitaюii ce pot fi organizate de executorul judecгtoresc оn procesul de vоnzare a a bunurilor sechestrate - numгrul maxim va fi de 3 licitaюii, 
iar preюul de vоnzare nu va putea fi coborоt sub 50% din valoarea la care acesta a fost evaluat. Reglementгrile 
date fac mai previzibilг єi transparentг procedura de vоnzare a bunurilor єi sunt оn concordanюг cu practica 
altor state, precum Romвnia, Lituania, Germania etc; [art. 140 alin. (I1) єi (2)]  

2)concretizarea unor aspecte ce юin de transmiterea оn contul datoriei a bunurilor 
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dreptul de proprietate asupra cгrora este supus оnregistrгrii de stat, stabilindu-se cг оncheiearea 
executorului judecгtoresc va fi confirmatг de instanюa de judecatг, care єi va servi temei pentru оnregistrarea 
dreptului de proprietate pe numele creditorului care a preluat bunul оn contul achitгrii creanюei [art. 140 alin. (9)]. 

Se suplimenteazг modalitгюile de executare a documentelor executorii, completоnd Codul de executare cu posibilitatea vоnzгrii prin licitaюie a drepturilor litigioase [art.1421]. Prin urmare, 
aceste prevederi, conюin reguli de realizare a prevederilor ce se regгsesc deja оn Codul de executare [art.22, 
alin. (1) lit. t); art.44 alin (3) etc.)], care indicг asupra posibilitгюii urmгririi drepturilor, inclusiv creanюelor, 
debitorului. Оn prezent existг premisele pentru urmгrirea lor, оnsг lipseau normele care ar stabili procedura 
detaliatг de realizare a acestui gen de urmгrire. Prevederile sunt simetrice altora asemenea din legislaюia 
naюionalг (Legea insolvabilitгюii), cоt єi din legislaюia altor state. 

La articolul 144 excepюia prevгzutг la alin.(5), єi anume, cea de neeliberare a sumelor distribuite оn 
termen de 5 zile, оn cazurile contestгrii acюiunilor executorului judecгtoresc, impune luarea оn considerare a 
termenului de contestare de 10 zile, prevгzut de art.66 din Codul de executare, iar 5 zile dupг adoptarea 
оncheierii contravine acestui termen. Astfel, оn scopul conferirei claritгții normei оn cauzг, cuvintele „de la data 
adoptгrii оncheierii” urmeazг a fi substituite cu cuvintele „de la data intrгrii оn vigoare a оncheierii”. 

Un rol separat оn cadrul proiectului оl au modificгrile care implicг revizuirea mecanismului de contestare a actelor executorului judecгtoresc, prin : ■ stabilirea pentru pгrюile procedurii de executare a posibilitгюii de contestare directг оn instanюa de judecatг a actelor executorului judecгtoresc, acesta din urmг avоnd statutul de pоrоt - оn prezent cererea de contestare era depusг оmpotriva debitorului sau 
creditorului, executorul judecгtoresc putоnd fi invitat pentru a da explicaюii, оnsг, nu avea nici un 
statut clar оn proces [art. 163 alin. (1)]; ■ oferirea premiselor necesare pentru contestarea acюiunilor și inacюiunilor executorului judecгtoresc [art. 161 єi art. 163 alin. (1)]; ■ modificarea termenului de examinare a cererilor privind contestarea actelor executorului judecгtoresc pоnг la 3 luni - termenul de 30 zile (inclusiv pentru examinarea 
contestaюiilor оn instanюa ierarhic superioarг) stabilit оn prezent de Codul de executare este unul ireal [art. 163 alin. (1)]; ■ instituirea unui mecanism privind оnlгturarea depunerilor cererilor de contestare pe motive formale єi cu rea-credinюг din partea pгrюilor оn procedura de executare - care 
implicг stabilirea dreptului de a solicita instanюei judecгtoreєti aplicarea unei amenzi оn mгrime de la 
10 la 30 unitгюi convenюionale оn aceste cazuri. Reglementare similarг existг оn Romвnia, [art. 163 alin. (5)]. 

Un element esenюial al proiectului оl reprezintг єi revizuirea mecanismului de punere оn executare a amenzii penale sau contravenюionale. Оn primul rоnd, spre deosebire de redacюia 
actualг a Codului de executare, care la reglementarea modalitгюii de executare a amenzilor 
contravenюionale a optat pentru normele de trimitere la prevederile capitolului ce vizeazг executarea 
amenzilor penale, proiectul propune reglementarea separatг a procedurii de executare a amenzilor penale єi contravenюionale [art. 183 єi art. 315].  

Totodatг, atоt оn cazul articolului 183, cоt єi оn cazul articolului 315 se propune; ■ excluderea obligaюiei contravenientului, respectiv, condamnatului de a informa instanюa de judecatг/agentul constatator despre achitarea amenzii; ■ crearea unui sistem („Registru debitorilor") оn care aceste datele privind achitarea amenzii vor fi incluse, nemijlocit de cгtre instituюiile bancare sau agenюii constatatori оn termen de 2 zile lucrгtoare de la achitare -Ulterior, titlul executoriu va fi remis pentru 
executare doar dupг verificarea achitгrii amenzii. Aceiaєi regulг se va aplica єi оn raport cu оnceperea 
procedurii de executare, adicг executorul judecгtoresc dupг primirea titlului executoriu va verifica dacг 
pоnг la intentarea procedurii nu a fost achitatг amenda. 

Propunerile date au drept scop excluderea оnceperii procedurilor de executare оn privinюa titlurilor executorii care prevгd achitarea amenzii care a fost achitatг pоnг la intentarea procedurii de executare. Acestea vor exclude єi situaюiile оn care debitorii deєi au achitat amenda sunt nevoiюi de multe ori sa achite suplimentar amenzii єi cheltuieli de executare, care nu se justificг deoarece de fapt amenda fost achitatг, iar acюiuni de executare оn sine nu au fost оntreprinse.  
III. Modificгrile propuse la Legea privind repararea de cгtre stat a prejudiciului cauzat prin оncгlcarea dreptului la judecarea оn termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea оn termen rezonabil a hotгrоrii judecгtoreєti (Articolul III din proiect)  

Pornind de la practica aplicгrii Legii privind repararea de cгtre stat a prejudiciului 
cauzat prin оncгlcarea dreptului la judecarea оn termen rezonabil a cauzei sau a 
dreptului la executarea оn termen rezonabil a hotгrвrii judecгtoreєti, opinгm єi asupra 
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necesitгюii revederii prevederilor acesteia оn sensul evitгrii dispunerii оncasгrii sumei creanюei neexecutate din contul statului - or, оn ipoteza inversг, statul fiind оntotdeauna solvabil, creditorii ar putea abuza de prevederile legii menюionate, оncasоnd datoriile debitorilor ce nu dispun de bunuri din contul statului. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea proiectului Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, 

nu reclamă cheltuieli bugetare.  
Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele normative  care 
trebuie elaborate sau modificate 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de Lege nu este necesară modificarea 
altor acte normative. 
Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 
procesul decizional, Proiectul a fost plasat pe paginile web ale Ministerului Justiţiei (directoriul 
„Transparenţa decizională”, compartimentul „Consultaţii publice”), şi pe portalul guvernamental 
particip.gov.md. 

Proiectul a fost remis spre avizare și coordonare la toate autoritățile publice de specialitate prin 
scrisoarea nr. 03/2534 din 18 martie 2014, ulterior proiectul a fost remis Guvernului pentru examinare 
și aprobare prin scrisoarea nr. 03/70151 din 10 iulie 2014.  

Proiectul a fost aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 653 din 14 august 2014, fiind înregistrat în 
Parlament cu nr. 329 din 19 august 2014.  
Mai tîrziu, proiectul a fost declarat nul și restituit de către Parlament pentru reexaminare.  

Drept urmare, prin scrisoarea nr. 03/3326 din 06.04.2015 proiectul a fost remis autorităților 
interesate pentru reconfirmarea avizelor. 

Proiectul a fost definitivat în baza propunerilor recepționate de la autoritățile publice și societatea 
civilă și transmis repetat Guvernului pentru aprobare prin scrisoarea nr. 03/6007 din 12.06.15.  

În contextul instituirii noului Guvern, prin scrisoarea nr. 03/8609 din 04.08.2015 proiectul a fost 
remis spre reconfirmarea avizelor de către autoritățile unde s-au schimbat miniștrii, obiecțiile și 
propunerile fiind incluse în tabelul de sinteză. 
 
 
 
 
              Viceministru                   Nicolae EȘANU 
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