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cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte 

normative 

 

 

 

 

          Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

          Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative. 

 

 

 

 

 

 

Prim-ministru 

 

Contrasemnează: 

 

 

 

 

 

 



Proiect 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30 mai 2003 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130-134, art. 

415), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

             1. Articolul 256 se completează cu alineatul (1
1
) cu următorul cuprins: 

„(1
1
) Instanța care a pronunțat ordonanța sau hotărârea judecătorească 

prevăzută la alin. (1) stabilește în cuprinsul dispozitivului un termen rezonabil, care 

nu poate depăși 15 zile, pentru executarea nesilită de către pârât a obligației sale. 

Dovada plății efectuate de pârât se remite instanței și se anexează la dosarul 

cauzei.”. 

             2. La articolul 353, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

             „(1) În termen de 5 zile de la data depunerii obiecțiilor conform art. 352 

alin. (2) sau examinării obiecţiilor conform art. 352 alin. (5), judecătorul care a 

emis ordonanţa dispune, prin încheiere, admiterea obiecţiilor debitorului, dacă 

acestea sunt temeinice şi veridice, şi anularea ordonanţei sau, în caz contrar, 

respingerea obiecţiilor debitorului.”.  

Art. II – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24 decembrie 2004 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 

704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) În cazurile prevăzute la art. 256 alin. (1) din Codul de procedură 

civilă, titlul executoriu se eliberează odată cu expirarea termenului acordat în 

conformitate cu prevederile art. 256 alin. (1
1
) din Codul de procedură civilă, dacă 



debitorul nu a executat obligația în acest termen. În cazurile prevăzute la art. 256 

alin. (2) din Codul de procedură civilă, titlul executoriu se eliberează imediat.”. 

2.  La articolul 15: 

alineatul (1)  se completează cu propoziția „Documentul executoriu poate 

fi prezentat spre executare silită doar dacă acesta nu a fost executat integral într-un 

termen de 15 zile de la momentul somației debitorului de către creditor.”;  

la alineatul (2): 

literele d), e) și f) se abrogă; 

se completează cu litera i) cu următorul cuprins: 

„i) prevăzute la art. 256 alin. (1) din Codul de procedură civilă, dacă 

debitorul nu a prezentat dovada efectuării plății în termenul stabilit de instanță în 

conformitate cu prevederile art. 256 alin. (1
1
) din Codul de procedură civilă;”. 

3. La articolul 38, litera f) se abrogă. 

4. La alineatul (1) al articolului 61, cuvintele „poate refuza” se substituie 

cu cuvântul „refuză”. 

5. La alineatul (1) al articolului 161, propoziția a doua se exclude. 

6. La articolul 162: 

alineatul 1 va avea următorul cuprins: 

„(1) Actul de executare întocmit de executorul judecătoresc poate fi 

contestat de participanţii la procesul de executare și de terți în termen de 15 zile de 

la data la care au aflat ori trebuiau să afle despre aceste act.”; 

la alineatul (2), propoziția a doua se exclude.   
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