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P R E F A Ț A 

Deontologia profesională a executorului judecătoresc se 

fundamentează pe principiul de independență, imparțialitate și integritate. 

Executorul judecătoresc din Republica Moldova ar trebui să se preocupe de 

analiza și însușirea standardelor internaționale privind conduita judiciară. 

Prezentul studiu va analiza aspectele ce țin de independența 

executorului judecătoresc și va răspunde la următoarele întrebări ce țin de 

independența, imparțialitatea, integritatea, eticheta, egalitatea, competența 

și străduința executorului judecătoresc:  

Independența E suficient ca executorul judecătoresc să fie 

independent sau trebuie să depună eforturi ca și sistemul de executare a 

hotărârilor judecătorești să fie independent? Independența pentru executorul 

judecătoresc e doar un drept sau mai degrabă o responsabilitate? E 

importantă încrederea populației în corpul de executori judecătorești? Există 

o relație de dependență între excutor și colegii săi, șifii organizațiilor 

profesionale, instanțele judecătorești, Ministerul Justiției?  

Imparțialitatea. Poate un executor judecătoresc lipsit de 

independență să fie imparțial? Ce este subiecivismul? Ce este conflictul de 

interese? Poate avea executorul judecătoresc întâlniri private cu partea 

procedurii de executare silită? Poate o prietenie sau o relație de vecinătate 

cu una dintre părți sau cu un avocat să determine abținerea/recuzarea 

executorului judecătoresc.  

Integritatea  Conduita ireproșabilă cerută unui executor judecătoresc 

privește doar activitatea din profesie sau și pe cea din afara ei? În ce măsură 

e importantă părerea terților în aprecierea conduitei executorului 

judecătoresc? 

Eticheta E adecvat ca executorul să fie condus cu mașina procurorului 

sau a judecătorului, ori să stea în transportul public lângă o parte din 

procedura de executare? Poate executorul judecătoresc să frecventeze 

barurile, cluburile, să cânte karaoke? Ce impedimente poate genera o relație 

amoroasă cu un avocat? Poate executorul judecătoresc să scrie cărți? E 

permis să apară la posturi comerciale de televiziune sau radio? E permis să 
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fie arbitru, mediator sau să dea sfaturi juridice? Poate participa la 

evenimente mondene? 

Egalitatea Este obligat executorul judecătoresc să evite 

discriminarea? Poate face remarci ironice, glume ori spune drăgălășenii în 

adresa părților, avocaților, colegilor? 

Competența și străduința E o necesitate pentru executor odihna, 

relaxarea, viața de familie? Are el vreun rol în preîntîmpinarea/oferirii plăților 

neoficiale? Ce materii trebuie studiate în cadrul programelor de formare ale 

executorilor? 

Toate instrumentele internaționale în materie de independență, 

imparțialitate și integritate a executorului judecătoresc acordă o importanță 

deosebită codurilor de conduită (regulilor etice) Acestea sunt văzute ca 

principal instrument de reglementare a conduitei agentului public, care vin  

să prevină încălcarea de către acesta a obligației de a-și îndeplini în mod 

corect și obiectiv atribuțiile de serviciu. 

Codurile de conduită întăresc spiritul corpului profesional în sensul 

pozitiv al integrității, ca opus corporatismului și autoprotecție. 

Conduita etică privește atât comportamentul în timpul exercitării 

atribuțiilor de serviciu, cât și cel din afara acestora. 

Un rol important revine asociațiilor profesionale care trebuie să susțină 

executorii în ceea ce privește chestiunile de etică și să fie totodată un reper 

în domeniu deontologic. 
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1. Istoricul, scopul şi obiectivele Codului Deontologic pentru 

profesia de executor judecătoresc. 

Termenul deontologie provine din limba greaca de la cuvintul „deon‟ 

care semnifică datorie, obligaţie. În prezent deontologia desemnează 

normele de conduită şi obligaţiile etice din cadrul unei profesie şi aplicarea 

anumitor  norme morale particulare. Deontologia se referă la ceea ce este 

“drept”, “corect”, “just”. 

În filosofia morală contemporană, Codul Deontologic reprezintă o 

teorie normativă cu privire la alegerile morale necesare interzise sau 

permise. 

Codul Deontologic din 03 septembrie 2010 reprezintă  standarde ale 

conduitei executorului judecătoresc, pentru ca aceasta să fie conformă cu 

onoarea şi demnitatea profesiei sale. 

Scopul: 

Scopul  Codului deontologic este acela de a formula standarde ale 

conduitei executorului judecatoresc, pentru ca aceasta sa fie conforma cu 

onoarea si demnitatea profesiei sale. 

Codul deontologic stabilește regulile de conduită în relațiile dintre 

executorii judecătorești, în relațiile dintre executorii judecătorești si subiecții 

de drept - solicitanți ai serviciilor executorului judecătoresc și terții implicați 

în activitatea executorului judecătoresc, precum și în relațiile cu autoritățile 

și cu alte instituții. 

Obiectivele 

Codul urmăreşte atingerea următoarelor obiective:  

a) scopul codului deontologic al executorului judecatoresc 

b) definirea principiilor fundamentale necesare desfăşurării activităţii de 

executor judecătoresc. 

c) stabilirea normelor de conduită în desfăşurarea activităţii de executor 

judecătoresc. 
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Actuala reglementare a deontologie profesiei de executor judecătoresc 

necesitî o îmbunătățire sub aspectul inființării instintuțiilor din cadrul 

breslei ce se vor preocupa de educarea continua a executorilor 

judecatorești în vederea respectării standartelor de etică profesională. 

 

1.1 Reglementarea conduit executorului judecătoresc 

Rolul codului deontologic într-o societate este unul fundamental – de a 

face supremaţia legii efectivă, de a promova drepturile omului, de a-i ajuta 

pe cei defavorizaţi şi de a da voce celor care nu au o influenţă politică. 

Conduita personalului din sistemul juridic trebuie reglementată printr-

un cod de conduită etică. Referindu-ne la executorii judecătorești, arătăm că 

noţiunile de „executor”, „independenţă”, „imparţialitate” trebuie explicate şi 

creată o cultură a importanţei acestor valori. Or, independenţa, 

imparţialitatea, integritatea sunt în primul rând obligaţii, derivând din 

sarcinile de serviciu – serviciu destinat îndeplinirii cu înalt profesionalism a 

funcţiei de jurisdicţie. Aşadar, un Cod de acest fel trebuie să dezvolte 

importanţa integrităţii şi manifestările acesteia, de la obligaţia de a preveni 

şi a colabora în combaterea corupţiei, până la evitarea situaţiilor de 

nepotism şi conflict de interese, explicând ce comportament trebuie să 

adopte executorul în exercitarea funcţiei sale şi care sunt restricţiile în afara 

instituţiei. Codul trebuie să dezvolte de asemenea ideea de autoritate în 

primul rând morală a executorilor, ceea ce îl face pe acestea credibil, pe 

aceasta clădindu-se încrederea în justiţie. În fine, codul trebuie să susţină 

ideea de independenţă, care este garanţia externă a imparţialităţii 

executorului (ce poate fi văzută ca o formă a integrităţii), şi care trebuie 

promovată în primul rând de executori prin exercitarea libertăţii de 

exprimare1 şi de asociere.  

Necesitatea unui asemenea document este explicată prin nevoia de a 

ghida conduita judiciară: cum se colaborează cu presa şi cu politicienii, care 

                                                           
1
 Executorul nu are numai libertatea, ci chiar şi obligaţia de a reacţiona la nedreptăţile din sistem, la 

actele neprofesioniste ale colegilor, la deficienţele manageriale care afectează actul de justiţie. 
Importanţa participării executorilor la dezbaterile publice privind organizarea şi funcţionarea justiţiei a fost, 
de altfel, subliniată de CEDO. 
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sunt limitele prieteniilor dintre executori, judecători şi  procurori sau avocaţi, 

care este responsabilitatea faţă de personalul auxiliar, cât este de 

importantă punctualitatea, răbdarea şi transparenţa, cum se face o audiere, 

care este importanţa autopregătirii, ce este prejudecata, cum se menţine 

balanţa drepturilor părţilor, cum anume trebuie tratate acestea cu demnitate 

şi prin evitarea discriminărilor, despre libertatea de asociere şi de exprimare, 

inclusiv apariţii în media, despre primirea de cadouri, frecventarea de 

cluburi, baruri, jocuri de noroc sau societăţi secrete, ori desfăşurarea de alte 

activităţi judiciare sau administrative. Codul nu trebuie să se adreseze doar 

profesioniştilor, ci el trebuie gândit şi ca un instrument de asistenţă pentru 

politicieni (în a înţelege semnificaţia şi importanţa independenţei justiţiei pe 

care şi ei trebuie să o protejeze), avocaţi (pentru a înţelege necesitatea 

menţinerii unor relaţii corecte şi oneste în interiorul sistemului) şi publicul 

larg (pentru a şti cum trebuie să fie un executor pentru a nu se îndoi de 

onestitatea şi abilităţile sale, în ce condiţii pot fi criticaţi executortorii etc.). 

Codul etic sau de conduită trebuie mai ales să contribuie în formarea unui 

sentiment şi al unei practici a responsabilităţii cu privire la modul de 

exercitare a funcţiei. 

Dacă instituţiile din mediul juridic vor să întărească disciplina în rândul 

profesioniştilor, trebuie mai întâi create pârghii de prevenire a unor 

comportamente inadecvate şi de conturare a comportamentului aşteptat din 

partea acestora. Sub acest aspect este inexplicabil cum nici CSM sau 

Ministerul Justiţiei, nici asociaţiile profesionale nu sunt interesate în a prelua 

şi adapta Principiile de la Bangalore cu privire la conduita judiciară şi mai 

ales Comentariile acestor principii, deşi acestea au fost adoptate la nivelul 

ONU, organism din care face parte şi Republica Molodva. Modelul oferit de 

aceste reglementări atât sub aspectul normelor etice impuse cât şi a 

procedurii de consiliere etică ar fi modelul ideal pentru întărirea principiilor 

de integritate şi pentru creşterea încrederii cetăţenilor în justiţie. Desigur, 

pentru evitarea corporatismului, la un astfel de demers este nevoie şi de o 

perspectivă externă (din partea societăţii civile) şi de una neutră (din partea 

cercetătorilor eticii). 



  

 
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18, of 21, MD-2012, tel.:(+373 22) 009383, e-mail: assteia2009@gmail.com 

Propunerea pe care o avnsăm este aceea de a se alcătui comisii de 

etică alcătuite din oameni specializaţi. Astfel, ar exista executori formatori în 

domeniul eticii şi deontologiei executorilor, pregătiţi în în cadrul unor 

programe cu finanţări externe. Lor ar trebui să li se recunoască rolul de a 

coordona acest proiect: ei pot forma o reţea la nivel naţional, sub patronajul 

Ministerului Justiției în parteneriat cu Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești, pot iniţia alcătuirea comisiilor de etică locale din care este 

indicat să facă parte executorii deja formaţi în acest domeniu, pot monitoriza 

funcţionarea comisiilor şi da sfatul final acolo unde este nevoie, asigurând 

cumva şi o „jurisprudenţă” unitară a comisiilor de etică regionale. Odata 

instaurat sistemul, totul va funcţiona autonom, distinct de Ministerul 

Justiției.  

Oricum, esenţial este ca acest organism să exercite un rol preventiv: 

executorilor trebuie să li se arate cum este recomandabil să se comporte în 

anumite situaţii pentru a contribui la menţinerea prestigiului lor şi 

îmbunătăţirea imaginii justiţiei, pot fi organizate mese rotunde, dezbateri, 

schimburi de experienţă etc.  Numai dupa aceea se poate vorbi de 

sancţionare însă, în niciun caz, organismul de sancţionare (nici măcar etică) 

nu poate fi acelaşi cu organismul de consiliere, pentru a se respecta 

principiul separaţiei funcţiilor, evitându-se astfel paternismul şi arbitrariul. 

Actualmente executorii judecatoresti din Moldova depun eforturi să 

promoveze aceste valori, să-şi facă vocea auzită şi să se consolideze într-o 

profesie juridică unită şi puternică. Totuşi pentru a deveni astfel, profesia de 

executor judecătoresc însăşi are nevoie de schimbări semnificative, în 

special în domeniul admiterii în profesie, instruirii iniţiale şi continue a 

codului deontologic, calificării profesionale şi calităţii serviciilor juridice şi 

garanţiilor efective de exercitare a profesiei. 

În ultimii ani sistemul economic, politic, juridic din Republica Moldova 

s-a schimbat radical, executorii judecatoresti fiind obligaţi să se adapteze la 

noile rigori ale vieţii şi anume la noul lor rol în cadrul efectuării justiţiei, 

prevenirii şi soluţionării litigiilor şi la apărarea drepturilor şi libertăţilor 

omului. De asemenea, aceştia au fost obligaţi să se adapteze la o abordare 
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comercială a activităţii lor. Nu poate fi neglijată şi modificarea masivă a 

legislaţiei naţionale, precum şi aderarea Moldovei la un şir de instituţii 

internaţionale, principiile cărora urmează a fi aplicate în ordinea juridică 

internă. În acelaşi timp, executorii sînt reprezentanţii unei profesii 

independente şi sînt obligaţi să se conformeze regulilor ce asigură 

respectarea obligaţiilor în faţa UNEJ, MJ, creditor și debitor. Reprezentanţii 

codului deontologici sînt obligaţi să-şi menţină un nivel înalt profesional 

pentru a asigura o calitate cît mai înaltă a serviciilor juridice prestate. 

 

1.2 Deontologia profesională și conduita etică 

Rareori se face distincţia corectă între codul etic şi cel deontologic. 

Făcând distincţie între cele două tipuri de reglementări, arătăm 

următoarele: 

Codul deontologic (de conduită deontologică) este edictat de autorităţi 

pentru a reglementa principiile şi regulile generale care caracterizează o 

profesie, aşadar standardele minime necesare şi obligatorii pentru 

exercitarea ei. Regulile deontologiei profesionale se rezumă la îndeplinirea 

obligaţiilor legale pentru exercitarea atribuţiilor, prevăzute în legea de 

organizare și exercitare aprofesiei de executor judecătoresc şi în 

regulamentele interne ale Uniunii Naționale a Eecutorilor judecătorești. În 

acest fel, separaţia dintre drept şi morală este vizibil atenuată.  Aşadar, un 

cod de conduită deontologică este un mijloc de corecţie impus de „sus în jos” 

şi „condamnă” comportamentele inacceptabile, iar sancţiunile sunt negative, 

disciplinare.  

Codul etic (de conduită etică) furnizează destinatarilor reguli cu privire 

la conduita în anumite situaţii concrete, care să-i ajute la îndeplinirea 

funcţiilor în instituţie, dar şi în afara exercitării funcţiei, pentru a contribui 

astfel la menţinerea încrederii populaţiei în sistem. Aceste reguli 

suplimentează obligaţiile legale ale profesioniştilor şi sunt menite să 

mărească responsabilitatea lor în exercitarea funcţiei. Regulile eticii 

profesionistului urmăresc stabilirea de obligaţii morale ca standarde 

profesionale, în afara sferei de aplicare directă a dispoziţiilor legale; ele sunt 
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mijloc de autoreflexie, adică de conştientizare şi interiorizare a anumitor 

principii şi cerinţe morale în scopul îmbunătăţirii performanţelor individuale 

şi a imaginii sistemului. Este recomandabil ca aceste coduri să fie redactate 

de Uniunea Națională a Executorilor Judecătoreștii, căci astfel de reguli se 

asumă, nu se impun. Aşadar, un cod de conduită etică este acceptat de 

profesionişti care convin să îşi regleze propriul comportament după 

standarde mai lejere sau mai aspre, îşi asumă aceste reguli de „jos în sus”. 

Codul de etică prescrie comportamentele dezirabile.  

Întrucât un cod etic are rolul de a stimula comportamentul dorit chiar 

de corpul profesional, fiind astfel gândit ca un mecanism de auto-reglare 

înăuntrul profesiei, ar trebui ca „sancţiunile” să fie pozitive (cum ar fi premii, 

recompense, decoraţii, avansări) pentru atingerea sau depăşirea 

obiectivelor. Singura sancţiune reală trebuie să fie blamul, deteriorarea 

reputaţiei în sânul corpului profesional, eventual excluderea din asociaţia 

profesională. Cu toate acestea, în funcţie de gravitatea faptei, repetarea 

abaterilor şi efectul lor asupra instituţiei sau sistemului, încălcarea acestor 

reguli poate atrage o sancţiune disciplinară. Aşadar, cele mai grave încălcări 

ale codului etic pot fi considerate de însuşi legiuitorul chiar abateri 

disciplinare şi să le sancţioneze ca atare.  

Sub acest aspect, învederăm faptul că există chiar reglementări ce 

sancţionează disciplinar încălcarea întregului cod deontologic (care în fapt se 

vrea un cod de conduită etic), ceea ce este inadmisibil. Astfel, potrivit art. 

21, lit.) f, al  Legii nr. 113, din 17.06.2010, constituie abatere disciplinară 

“încălcarea Codul deontologic”.  Însă în cod sunt prevăzute obligaţii mai 

puţin importante, cum ar fi cea de a avea o ţinută decentă şi obligaţii 

deosebit de importante, cum ar fi cea de păstrare a confidenţialităţii 

informaţiilor obţinute în virtutea funcţiei.   

Apoi, e necesar ca legea să prevadă în mod expres şi într-un 

modalitate neechivocă care sunt abaterile disciplinare. Exprimările generale 

fac ca legea să fie imprevizibilă şi să dea loc la posibile abuzuri din partea 

organismelor disciplinare.  Prevederea din art 21, litera c)din Legea nr.113 

din 17.062010 privind executorii judecătoreşti: „savârşirea unor fapte care 
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aduc atingere onoarei, probităţii profesionale ori bunelor moravuri”. Nimeni 

nu poate anticipa despre ce fel de fapte e vorba, cât de grave, în ce condiţii 

se pot comite etc. 

Implementarea unui astfel de cod etic trebuie asigurată de comisii de 

consultanţă etică, căreia persoana i se adreseze pentru a primi sfatul cu 

privire la o conduită ce ar trebui să o adopte într-o situaţia neclară sau 

nereglementată.   

1.3 Principiile fundamentale privind conduita executorului 

judecătoresc 

Independența justiției este premisa statului de drept și o garanție 

fundamental a procesului echitabil. În consecință, executorul judecătoresc va 

apăra și va servi ca exemplu de independență a justiției, atât sub aspect 

individual, cât și sub aspect institutional. 

Executorul judecătoresc trebuie să exercite funcția judiciară în mod 

independent, pe baza propriei aprecieri a faptelor și în concordanță cu 

spiritual legii, fără influiențe externe, sugestii, presiuni, amenințări și fără 

vreun amestec, direct sau indirect, indifferent de la cine ar provei ele si sub 

ce motiv. 

Executorul judecătoresc trebuie să fie independent în relațiile cu 

societatea în general, și în relațiile cu părțile aflate într-o procedură de 

executare silită. 

Executorul judecătoresc va manifesta și va promova înalte standarte 

de conduit judiciară în scopul de a întări încrederea publicului în corpul de 

executori judecătrești, încredere fundamentală pentru a menține 

independența justișiei. 

Principiul Imparțialității este essential pentru îndeplinirea adecvată a 

funcției de executor judecătoresc. 

Executorul judecătoresc își va exercita îndatoririle judiciare fără 

favoruri, subiectivism și prejudecăți. 

Executorul se va strădui să adopte o conduit, atât în cadrul profesiei de 

executor, cât și în afafra acesteia, care să mențină și să întărească 
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încrederea publicului, a juriștilor și a justițiabililor în imparțialitatea 

executorului și a corpului executorilor judecătorești 

Executorul judecătoresc se va strădui, atât cât poate într-o măsură 

rezonabilă să adopte o conduit care să reducă la minimum situațiile de 

recuzare a sa. 

Executorul judecătoresc se va abține să instrumenteze procedura de 

executare silită în cazul în care constată că un membru al familiei sale are 

un interes economic în rezultatul executării silite. 

Principiul integrității este essential pentru îndeplinirea adecvată a 

funcției de executor judecătoresc. 

Executorul judecătoresc trebuie să se asigure că în ochiul unui 

observator rezonabil conduia sa este ireproșabilă. 

Atitudinea și conduit unui executor judecătoresc trebuie să reafirme 

încrederea publicului în integritatea corpului de excutori judecătorești.actul 

de justiție trebuie să aibă o finalitate prin excutarea eficientă. 

Eticheta – bunele maniere, și aparența respectării lor sunt esențiale în 

îndeplinirea tuturor activităților desfășurate de către executorul 

judecătoresc. 

Executorul judecătoresc va evita încălcarea regulilor de bună cuviință 

sau aparența lipse acesteia în toate activitățile sale de executor 

judecătoresc. 

Aflându-se permanent în vizorul public, executorul trebuie să accepte, 

în mod liber și de bună voie, anumite restricții personale, care ar putea 

provoca o povoară cetățeanului de rând. 

Ca orice alt cetățean, executorul judecătoresc are dreptul la libertatea 

de exprimare, libertatea convingerilor, libertatea de asociere și de adunare, 

dar își va exercita aceste drepturi având o conduit conformă cu demnitatea 

funcției judiciare, ca și cu imparțialitatea și independența corpului de 

executori judecătorești. 

Executorul judecătoresc se va informa asupra intereselor sale 

financiare personale și fiduciare și va face eforturile corespunzătoare pentru 

a se informa cu privire la interesele financiare ale mebrilor familiei sale. 
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Executorul nu va permite ca relațiile sale de familie, sociale sau alte 

asemenea să influiențeze în mod neadecvat conduit și deciziile sale ca 

executor judecătoresc. 

Executorul judecătoresc nu va folosi și nici nu va dezvălui informațiile 

obținute de el în această calitate în scopuri care nu au legătură cu îndatoriile 

sale profesionale. 

În îndeplinirea adecvată a atribuțiilor sale, executorul  poate: 

- Să scrie, să țină conferințe, să predea și să participle la activități 

legate de drept, de organizarea sistemului juridic, sau de alte 

chestiuni conexe; 

- Să apară la o audiere publică în fața unei autorități care are 

competență în material dreptului, a organizării sistemului juridic, sau 

în alte materii conexe; 

- Să fie membru al unui organ official sau al unei comisii, comitet ori 

organ consultative guvernamental, dacă aceasta nu compromite 

imaginea de imparțialitate și neutralitate politică a executorului 

judecătoresc; 

- Să desfășoare orice alte activități care nu aduc atingere demnității 

funcției de executor și nu iîi impedică să își indeplinească atribuțiile 

sale executor. 

Executorul și membrii familiei sale nu trebuie să pretindă sau să accepte 

cadouri, moșteniri, împrumuturi sau favoruri în legătură cu acțiunile făcute, 

pe care le vor face sau pe care au omis să le facă în îndeplinirea atribuțiilor 

de executare a hotărârilor judecătorești. 

Executorul judecătoresc nu va permite, cu bună știință, personalului 

biroului executorului judecătoresc, aflat sub influiența, autoritatea sau la 

dispoziția sa, să pretindă sau să accepte cadouri, moșteniri, împrumutiri sau 

favoruri pentru acțiuni sau inacțiuni legate de activitatea sau atribuțiile sale 

Asigurarea egalității de tratament pentru toți participanții procedurii de 

executare silită este esențială pentru exercitatrea corectă a atribuțiilor 

executorului judecătoresc. 
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Executorul judecătoresc, în exercitarea atribuțiilor sale judiciare cu 

respectful cuvenit față de toate persoanele, respective față de părți fără a 

face vreo deosebire pe motive nerelevante care nu prezintă nicio importanță 

pentru îndepllinirea adecvată a atribuțiilr sale. 

Executorul nu va permite, cu bună știință, personalul biroului său, aflat 

sub influiența, autoritatea sau controlul său, să facă vreo deosebire, pe 

motive nerelevante, între persoanele implicate în procedura de excutare 

silită. 

Competența și străduința (diligența) sunt premise ale exercitării 

corecte a atribuțiilor de executor judicătoresc. 

Executorul judecătoresc își va dedica activitatea sa profesională 

îndeplinirii atribuțiilor de executare a hotărârilor judecătorești, care include 

numai exercitarea profesiei de executor judecătoresc. 

Execuorul judecătoresc va lua măsurile rezonabile ce se impugn pentru 

a-și menține și îmbunătăți cunoștințele, aptitudinile și calitățile personale 

necesare îndeplinirii profesiei de executor judecătoresc, luând în considerare 

pentru aceasta programele de pregătire și orice alte facilități disponibile. 

Executorul judecătoresc va menține ordinea și conformitatea în toate 

procedurile de executare și va fi răbdător, demn și politicos în relațiile cu 

părțile, avocații și cu toate persoanele care vine în contact în cadrul 

activităților sale oficiale. 

Executorul judecătoresc nu va adopta un comportament incompatibil 

cu îndeplinirea diligentă a atribuțiilor sale juridice. 

Principalele dintre aceste principii se regăsesc şi în legislaţia Republicii 

Moldova. În pofida faptului că majoritatea acestor reguli ţin de deontologie, 

încălcarea acestora de către executor judecatoresti constituie abatere 

disciplinară.  

 

 

1.4 Independenţa şi libertatea executorului judecătoresc 

Exercitand profesia de executor judecatoresc, fiecare este obligat sa 

intreprinda masuri corespunzatoare pentru a asigura independenta si 
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libertatea de exercitare a profesiei. Multitudinea indatoririlor care ii revine 

executorului judecatoresc impune din partea acestuia o independenta 

absoluta, libera de orice influenta, chiar si de influenta derivata din propriile 

sale interese sau datorita influentelor din partea tertelor persoane. 

Motivul pentru care independența justiției are o importanță publică atât 

de mare este acela că o societate liberă există numai atâta timp cât este 

guvernată de statul de drept, fapt care îi obligă atât pe guvernați, cât și pe 

guvernați, prin administrarea imparțială și tratament egal pentru toți. 

Astfel, executorul judecatoresc trebuie sa evite orice prejudiciere a 

independentei sale si sa vegheze de a nu neglija etica sa profesionala. 

Datoria este valoarea de bază a eticii profesionale. Ea desemnează 

modalitatea necesităţii în sferă morală; este expresia lui „trebuie”, a 

imperativului interiorizat, implicând adeziunea de conştiinţă a subiectului și  

autodeterminarea. Propriu-zis, cu datoria, ne aşezăm în planul 

obligativităţii normelor de conduită morală. 

Fundamentată în gândirea celor vechi (Democrit, Aristotel, stoici), 

datoria s-a impus în filosofia modernă prin aportul deosebit adus de către 

Immanuel Kant – cel care a consacrat, de altfel, doctrina deontologistă, 

dându-i o primă sistematizare. Autorul „eticii datoriei” conferă acesteia o 

valoare absolută, universală, necondiţionat2. Cu o mare încredere în om – 

fiinţă înzestrată cu raţiune şi cu bună voinţă -, Kant insistă asupra 

necesităţii ca acesta să facă efortul de a se depăşi pe sine ca individualitate 

şi de a-şi afirma tăria de voinţă; respectiv, de a-şi depăşi simţurile şi 

înclinaţiile egoiste, dat fiind că dispune de privilegiul raţiunii. Astfel,  omul 

să se conducă după „legea morală”, ca lege supremă a libertăţii: „pentru 

voinţa oricărei fiinţe raţionale finite, o lege a datoriei, a constrângerii 

morale şi a determinării acţiunilor ei prin respect pentru lege şi din 

veneraţie faţă de datoria sa”3. Aşadar, se cuvine a ne raporta la 

„imperativul categoric”, principiu unic, a priori, din care pot fi deduse 

toate imperativele datoriei; şi la omul-”scop în sine”, subiectul legii morale 

                                                           
2
 A se vedea, în principal, Immanuel Kant, Întemeierea metafizicii moravu- rilor şi Critica raţiunii practice. 

3
 Immanuel Kant, op. cit., p. 111. 
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„care e sfântă”, aşa cum şi „umanitatea din persoana lui trebuie să-i fie 

sfântă”. Fericirea către care omul tinde instinctiv trebuie să fie unită cu 

demnitatea de a fi fericit; ceea ce antrenează datoria. Conţinutul moral 

susţine făptuirea acţiunii din datorie; iar regula, semn al certitudinii 

universale, implică voinţa legii şi respectul faţă de legea morală în formula: 

„tu poţi, fiindcă trebuie”4. 

În strădania de a evidenţia ideea demnităţii omului, pentru Kant 

moralitatea reprezintă modul acţiunii „din datorie” – concept despre care 

scrie cea mai frumoasă pagină în literatura de profil: „Datorie! Nume 

sublim şi mare, tu care nu cuprinzi în tine nimic agreabil, nimic care să 

includă insinuare, ci reclami supunere, care totuşi nici nu ameninţi cu 

nimic ce ar trezi în suflet o aversiune naturală şi l-ar înspăimânta 

pentru a pune în mişcare voinţa, ci numai stabileşti o lege care-şi găseşte 

prin ea însăşi intrare în suflet şi care totuşi îşi câştigă ea însăşi, în ciuda 

voinţei, veneraţie (deşi nu totdeauna ascultare), înaintea căreia amuţesc 

toate înclinaţiile, deşi în taină acţionează împotriva ei, care ţi-e obârşia 

demnă de tine şi unde să găsim rădăcina descendenţei tale nobile, care 

respinge cu mândrie orice înrudire cu înclinaţiile, rădăcină din care 

trebuie să derive, ca din originea ei, condiţia indis- pensabilă a acelei 

valori, pe care numai oamenii înşişi şi-o pot da?”5 

În sec. al XX-lea, un important gânditor deontologist, W.D. Ross a 

dezvoltat concepţia filosofului german, formulând o serie de „datorii 

prima facie”. Clasificate în 3 grupe, avem expuse 7 asemenea datorii, 

funcţie de care ne putem ordona şi altele, în dialectica hetero- şi auto- 

raportare, inclusiv prin considerarea raportării la acte / promisiuni / 

angajamente anterioare. 

Iată, pe scurt, tabloul propus de Ross: 1. Datorii către alţii bazate pe 

actele noastre anterioare: a) datoria fidelităţii, b) datoria reparaţiei morale, 

c) datoria gratitudinii; 2. Datorii către alţii care nu se bazează pe actele 

noastre anterioare: a) datoria binefacerii, b) datoria nevătămării, c) 

                                                           
4
 Idem, pp. 116; 263. 

5
 Idem, pp. 115-116. 
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datoria conformării la cerinţele dreptăţii; şi 3. Datorii către noi înşine – în 

fapt, o singură datorie; dar, după cum se poate constata, cea mai 

importantă datorie: a) datoria autoperfecţionării6. 

Conştiinţa datoriei etice – o necesitate şi pentru profesionistul din 

domeniul judiciar – se centrează pe înţelegerea importanţei abţinerii de la 

rău; a limitării, a contracarării, a îndepărtării manifestărilor răului; a 

respectării dreptului a tot ce fiinţează – în relaţia omului cu sine, în 

cadrul relaţiilor sale sociale.. 

Date fiind condiţiile, astăzi s-a ajuns la admiterea normei: „nu orice 

este permis”, prin care se caută a se atrage atenţia asupra faptului că 

omul trebuie să se dezvolte ca fiinţă „în libertate”, stăpânind (iar nu 

înrobit de) seducătoarele întruchipări ale non-naturalului şi non-necesarului 

păgubitor şi malefic; să demonstreze înţelepciunea de a deosebi ceea ce îi 

este favorabil, apropriindu-şi mesajul spusei Apostolului: „Toate îmi sunt 

îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi 

lăsa stăpânit de ceva”7. 

Libertatea trimite la starea fiinţei care nu este supusă constrângerii, care 

acţionează conform voinţei sale, dar numai aşa cum se cuvine / cum 

trebuie. Ea presupune un grad de independenţă considerat firesc şi de dorit, la 

care omul poate accede prin cucerire necontenită de sine, prin activarea 

raţiunii şi controlul voinţei asupra impulsurilor, emoţiilor, pasiunilor. 

Libertatea este o stare opusă ignoranţei, mobilurilor accidentale sau 

superficiale; este starea omului care realizează, în alegerile, deciziile şi 

actele sale, natura sa autentică, prin moralitate; este atribut al omului 

care nu este sclav / prizonier / dependent de ceva străin sieşi. 

Valoarea libertăţii trebuie identificată, totodată, în relaţionarea 

omului cu semenii, cu legile şi instituţiile, cu mediul social şi natural. În 

ansamblul interdependenţei sociale, libertatea individuală cunoaşte limite, 

tocmai pentru asigurarea convieţuirii, a înţelegerii comune. Este necesară 
                                                           
6 W.D. Ross, The Right and the Good, Indianapolis, IN: Hackett, 1988, pp. 21-22. 

 

7 Sf. Ap. Pavel, Întâia epistolă către Corinteni, 6.12. 
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acceptarea unor limite de comportament, a unui acord reci- proc asupra 

drepturilor indivizilor liberi care se găsesc legaţi între ei în reţeaua socială. 

Din punct de vedere etico-deontologic, libertatea reprezintă puterea de a 

deveni ceea ce omul trebuie să fie. Această teză s-a cristalizat în timpul 

istoric, constituindu-se iniţial, în spaţiul european, în vechea Grecie. Platon 

şi, cu precădere, Aristotel, apoi stoicii şi epicureii au marcat „certificatul de 

naştere” al ideii de libertate morală, insistând asupra temei actului voluntar, 

a deliberării, a alegerii şi deciziei în cunoştinţă de cauză şi cu asumarea 

răspunderii pentru făptuirea „binelui”. 

Categoria libertăţii i-a preocupat cu deosebire pe gânditorii moderni, 

care au impus conceptul de „necesitate” în evaluarea cognitivă, 

praxiologică şi etico-juridică a libertăţii. Baruch Spinoza, spre exemplu, 

tratează  libertatea  ca  autonomie  raţională,  nicidecum  la  antipodal 

”necesităţii”, ci tocmai ca înţelegere a acesteia; libertatea de conştiinţă fiind 

o axiomă morală.8 Pentru Immanuel Kant, libertatea este un postulat 

metafizic, o însuşire ontologică a „lumii noumenale”, semn al capacităţii 

fiinţei raţional-volitive de a-şi stabili legea morală, ca o lege necesară şi 

universală.9 

Teoretizând libertatea individuală în raport cu societatea, John Stuart 

Mill vede în ea o condiţie indispensabilă a stării-de-bine a individului şi a 

comunităţii. Raportându-se la instanţa etică: „utilitatea”, gânditorul 

britanic formulează principiul „afirmării spontaneităţii individuale atât cât 

să nu afecteze, în interacţiunea socială, interesele celorlalţi”. Pentru Mill, 

„singura libertate demnă de acest nume, este aceea de a-ţi urmări binele 

propriu, în felul tău propriu, atâta timp cât nu încerci să lipseşti pe alţii de 

binele lor sau să-i împiedici să şi-l dobândească”10    

Cert, în ultimele decenii spiritul de responsabilitate este invocat ca unul 

dintre imperativele epocii. 

În societatea de consum, a celor mai sofisticate tehnologii comu- 

nicaţional-informatice, într-o civilizaţie „a haosului”, „cu riscuri”, într-o 

                                                           
8
 Cf. Baruch Spinoza, Etica, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981. 

9
 Cf. Immanuel Kant, op. cit. 

10
 John Stuart Mill, op. cit., p. 21. 
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cultură postmoralistă, „a extra-datoriei”, responsabilitatea cunoaşte noi 

ipostaze, fiind valorificată pentru chiar realizarea de performanţă 

profesională, pentru succes, pentru „a fi câştigător” în competiţia plane- 

tară. Se constată o creştere a „individualismului responsabil” care presu- 

pune (şi) „conştiinţă profesională, grijă faţă de celălalt, simţ al interesului 

general şi al viitorului”; rămânând ca „înţelepciunea” omului contemporan 

să poată face compatibil acest tip de responsabilitate cu reafirmarea 

primatului respectului pentru om, într-o etică „a compromisului şi a 

excelenţei”. 

Importanţa valorii responsabilităţii în aria eticii şi deontologiei rezultă şi 

din consacrarea, tot mai clar, a sintagmei „coduri de responsabilitate 

profesională”; astfel denumite, ele „sugerează faptul că profesiile pot fi 

ghidate în practica lor de norme speciale care exprimă valorile centrale 

ale fiecărei profesii şi care nesocotesc acele consideraţii ce ar putea ghida 

comportamentul neprofesioniştilor în contexte similare de conflict sau 

potenţial conflict”(Este vorba despre conflictul dintre valorile dominante 

ale profesiilor particulare şi alte valori care se impun în cursul practicii). 

În atare context, se înscriu şi încercările de elaborare şi de asumare a 

unui „Cod etic al executorului” – un instrument de lucru absolut bine- 

venit întru însănătoşirea climatului de realizare a actului de justiţie. 

 

1.5. Secretul profesional 

Executorul judecătoresc ar trebui obligați să respecte secretul 

professional în legătură cu informațiile confidențiale pe care le cunosc în 

cadrul îndeplinirii atribuțiilor lor și nu ar trebui să fie constrânși să depună 

mărturie în asemenea chestiuni. 

Natura misiunii executorului judecatoresc este prezumata de a fi 

depozitarul secretelor clientilor sai si al comunicarilor confidentiale, fiind un 

drept si o datorie fundamentala a executorului. 

Obligatia de a pastra secretul profesional este absolut si nelimitat in 

timp. 
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Obiectul secretului profesional il constituie chestiunile cu care o 

persoana s-a adresat dupa asistenta juridica, esenta consultatiilor oferite de 

executorul judecatoresc, procedeele de strategie si tactica a apararii sau 

reprezentarii, datele privind persoana care s-a adresat dupa asistenta si alte 

imprejurari care rezulta din activitatea profesionala a executorului 

judecatoresc. 

Obiectul confidentialitatii se extinde asupra tuturor activitatilor 

executorului judecatoresc si asociatilor biroului. Nici o presiune a unei 

autoritati publice sau de alta natura nu-l poate obliga sa divulge secretul 

profesional, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege sau pentru a 

intenta o actiune ori pentru a asigura apararea in cadrul unui litigiu. 

 

 

1.6.Incompatibilitatea 

Profesia executor judecatoresc in Republica Moldova este incompatibila 

cu: 

a) oricare functie retribuita, cu exceptia functiilor legate de activitatea 

stiintifica si didactica, precum si de activitatea in calitate de arbitru al 

judecatii arbitrale (arbitrajului); 

b) activitatea de intreprinzator; 

c) activitatea de notar. 

Totodată,  ar fi preferabil să existe un organism sau persoane specializate 

care să ofere consultanţă executorilor confruntaţi cu o problemă de etică sau 

de incompatibilitate apărută în raport cu statutul lor datorită unei activităţi 

extraprofesionale şi impune obligaţia ca organismul care aplică sancţiuni 

disciplinare să fie diferit de cel care se ocupă cu problemele legate de etica 

profesională a executorului judecătoresc 

 

1.7.Publicitatea personala 

(1) Executorului judecatoresc i se interzice sa faca publicitate, direct 

sau indirect, activitatii sale profesionale. 
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(2) Interdictia specificata nu se aplica in cazul cind in publicatiile 

informationale, in formularele oficiale, pe plicuri, in cartile de vizita si 

pe Internet se contin date despre el. 

(3) Oficiul executorului judecatoresc  nu poate fi amplasat in incinta 

cladirilor in care functioneaza organele de ancheta, procuratura, 

instantele de judecata, instantele de judecata, precum si la domiciliul 

acestuia. 

Executorul judecatoresc este o profesie nobilă, care cere un 

comportament pe măsura profesiei. Prestigiul profesiei nu poate fi asigurat 

fără crearea condiţiilor pentru încredere.. Pentru a se bucura de încrederea 

clienţilor, a terţilor, a instanţelor de judecată şi a statului, executorul 

judecatoresc trebuie să dea dovadă că este demn de încredere. Din acest 

motiv, nu este permisă accederea în profesia de executor judecatoresc a 

persoanelor care au comis anterior crime grave, au fost excluşi anterior din 

alte funcţii publice din motive compromiţătoare, care au un comportament 

incompatibil cu Codul deontologic, sau care au încălcat deliberat drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului. 

Executorul judecatoresc trebuie să se abţină de la orice acţiune care i-

ar putea compromite reputaţia sa sau reputaţia profesiei şi încrederea 

publică în profesie.  Aceasta nu înseamnă că el trebuie să fie o persoană 

perfectă. Totuşi, acesta este dator să se abţină de  la conduita dezonorantă 

în activitatea sa profesională, în alte activităţi şi chiar în viaţa privată. 

Conduita dezonorantă poate duce la anumite sancţiuni, inclusiv, în cazurile 

cele mai grave, excluderea din profesie. 

„ 

  

1.8 Disciplina, Suspendarea și Destituirea 

 

Orice acuzație sau plângere împotriva unui executor judecătoresc în calitatea 

sa judiciară și profesională ar trebui soluționată cu celeritate și în mod 

echitabil, în cadrul unei procedure corespunzătoare. Executorul judecătoresc 

trebuie să aibă dreptul la o audiere echitabilă. 
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Executorul judecătoresc ar trebui să facă obiectul suspendării din funcție sau 

destituirii numai din motive de incapacitate sau pentru comportamente care 

îl fac nedemni în a-și exercita atribuțiile. 

Toate procedurile disciplinare, de suspendare sau de destituire ar trebui 

soluționate în conformitate cu normeel de conduită a executorului 

judecătoresc. 

2 Instituţiile responsabile pentru respectarea Codului Deontologic  

de către executorii judecătoreşti. 

Instituţiile responsabile pentru respectarea Codului Deontologic şi 

formarea profesională continuă a executorilor judecătoreşti revine 

Institutului Naţional al Justiţiei (în continuare – Institut), care este garantul 

standardelor profesionale în domeniul justiţiei, Ministerului Justiţiei, precum 

şi UNEJ. 

Institutul National al Justitiei reprezintă un centru modern de 

formare iniţială şi continuă a Codului Deontologic precum şi a candidaţilor la 

funcţiile de executor judecătoresc, precum şi a altor persoane care 

contribuie la înfăptuirea justiţiei. El a fost conceput ca un factor de valoare în 

promovarea statului de drept în Republica Moldova. Institutului Naţional al 

Justiţiei pledează pentru independenţa, transparenţa şi eficienţa justiţiei 

naţionale. 

Ministerul Justiției este organul central al administrației publice de 

specialitate, care exercită conducerea, coordonarea și controlul în domeniile 

de competență, asigură realizarea politicii de stat în sfera justiției și în 

activitatea sa se subordonează Guvernului. 

 Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, are drept scop 

supravegherea activității excutorilor judecătorești vizând indeplinirea 

obligațiilor profesionale ce le revin și respectarea eticii profesionale. 

Este natural că în societatea democratică contemporană, profesiile 

sunt preocupate, din interior, de supravegherea desfăşurării activităţii, prin 

anumite reguli ce sunt considerate a fi esenţiale. Existenţa codurilor 
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deontologice ale unor anumite profesii denotă despre caracterul ascendent al 

progresului social, umanizarea continuă a existenţei sociale. 

Deontologia profesională a executorului judecătoresc este determinată 

de specificul activităţii lui profesionale, de particularităţile morale şi de 

situaţia lui socială care sunt originale şi pot afecta în mod plenar drepturile şi 

interesele oamenilor încât cer nişte caracteristici aparte din punctul de 

vedere al influenţei lor asupra conţinutului moral al acestei activităţi. 

Executorul judecătoresc acţionează în sfera conflictelor sociale care se 

referă la relaţiile dintre diferite personae şi din această cauză, oamenilor 

care societatea le-a încredinţat rezolvarea acestor conflicte poartă o 

responsabilitate morală sporită pentru acţiunile adoptate. Problemele de 

ordin moral îi însoţesc tot timpul pe oamenii care au dorit să devină 

apărători ai justiţiei şi ai echităţii sociale. În aceste condiţii, faţă de executori 

sunt formulate cerinţe morale deosebite. 

Aceşti oameni trebuie să posede capacitatea de a se opune oricăror 

tentative de influenţă asupra lor din partea diferitelor forţe, ei trebuie să se 

conducă numai după lege, să fie echitabili. Cei ce apară interesele oamenilor 

trebuie sa posede, în virtutea datoriei lor personale, calităţi morale şi 

profesionale înalte. Iată de ce atît în  Codul deontologic al executorului 

judecătoresc din Republica Moldova se evidenţiază că 

„corectitudinea şi integritatea morală sunt valori fundamentale pe care 

executorul judecătoresc este obligat să le respecte atât în timpul serviciului, 

cât şi în afara acestuia” 

Atunci cînd este vorba despre prestigiul profesiei de executor 

judecătoresc în general, nu avem în vedere opinia proprie a executorului 

despre locul şi rolul lui în viaţa socială. Trebuie să înţelegem că prestigiul 

profesiei este determinat nu de propria opinie, ci mai ales de opinia şi de 

modul de evaluare a celor din jur. 

Este necesa,r după cum se specifică în legislația ce reglementează 

profesia de executor judecătoresc, ca „în tot cursul executării, executorul 

judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin toate mijloacele 

admise de lege, pentru realizarea integrală şi cu celeritate a obligaţiei 
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prevăzute în titlul executoriu, cu respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor 

părţilor şi ale altor persoane interesate” 

Acelaşi lucru se specifică şi în Codul de executare al Republicii 

Moldova: 

„Executorul judecătoresc este obligat să întreprindă măsurile prevăzute 

de lege pentru executarea operativă a documentelor executorii şi să explice 

participanţilor la procesul de executare drepturile şi obligaţiile lor” 

Însă, pentru a realiza rolul activ şi executarea operativă a titlului 

executoriu, executorul judecătoresc trebuie să se conducă în activitatea sa, 

de la bun început, dupa reguli stricte, dupa norme etice şi morale, după 

Codul deontologic al executorlui judecătoresc care funcţionează atît în 

România, cît şi în Republica Moldova care prevăd standardele şi principiile 

generale ale activităţii lor profesionale. Totodată, în opinia noastră, este 

necesar de a evita în activitatea profesională a executorului juddecătoresc 

principiul luptei pentru existenţa, în caz contrar aceasta are drept consecinţă 

o concurenţă neloială, interceptarea clienţilor, denigrarea colegilor, ceea ce 

poate aduce prejudicii serioase întregii „bresle” a executorilor judecătoreşti. 

Devierea de la lege, evitarea ei, deformarea, tălmăcirea eronată şi 

aplicarea neadecvată a legii reprezintă o acţiune amorală, care contravine nu 

numai normelor de drept, ci şi normelor morale, eticii profesionale a 

executorului judecătoresc. Conform Codul deontologic al executorului 

judecătoresc din Republica Moldova „ideile diriguitoare care guvernează 

activitatea executorului judecătoresc sunt independenţa profesională, 

respectarea legilor, onoarea, probitatea, confidenţialitatea, organizarea, 

eficacitatea şi perseverenţa” 

În această ordine de idei, sunt amorale nu numai încălcările conştiente 

ale legii, ci şi acţiunile şi deciziile incorecte, antilegale, ce sunt determinate 

de lipsa aspiraţiei de a însuşi profund cunoştinţele necesare, de a le 

perfecţiona permanent, dezordonarea, lipsa respectului cuvenit faţă de 

drept. 
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Prin urmare, deontologia profesională a executorului judecătoresc 

poate fi definită în baza interacţiunii şi interdependenţei între normele de 

drept şi morale, între normele ce sunt proprii conştiinţei juridice şi morale. 

Cu toate că în ambele Coduri deontologice nu este specificat o astfel 

de facultate a executorului judecătoresc ca onestitatea, totuşi noi 

considerăm că executorul trebuie să fie onest, deoarece onestitatea este una 

din cele mai importante cerinţe ale moralităţii. Ea include veridicitatea, 

principialitatea, convingerea subiectiva în justeţea cauzei sale, sinceritatea 

faţă de sine şi alţi oameni în privinţa motivelor comportării sale. Antipozii 

onestităţii sunt minciuna, făţărnicia şi perfidia. Este inutil de a dovedi că 

exercitarea onestă a funcţiei de executor judecătoresc presupune cinstea 

executorului ca om. Este imposibil de a fi „cinstit” la serviciu şi a fi necinstit 

în viaţa cotidiană, atunci cînd nu îţi îndeplineşti atribuţiile de serviciu. 

O altă modalitate de manifestare a principiului onestităţii în activitatea 

profesională a executorului judecătoresc constă în faptul că, contribuind la 

realizarea drepturilor creditorilor, executorul nu trebuie în nici un caz să 

favorizeze necinstea, escrocheria sau să încalce Codul de executare şi alte 

acte normative. Nu înzădar Codul deontologic al executorului judecătoresc 

din Republica Moldova prevede că „executorul judecătoresc nu este în drept 

să accepte o propunere frauduloasă şi este dator să acţioneze în 

conformitate cu legea” 

Chiar din momentul comunicarii cu creditorul executorul trebuie să 

înţeleagă în mod sigur că oferind servicii creditorului, el nu va încălca legea, 

dar că va acorda aceste servicii în limitele admise de lege şi cu mijloacele 

stipulate în ea. Onestitatea trebuie recunoscută ca cea mai necesară calitate 

a unei personalităţi ce vrea să devină executor judecătoresc. 

O altă facultate morală şi profesională deosebit de importantă pentru 

executor este competenţa. Prin competenţă se înţelege nu numai 

cunoaşterea de către el a legislaţiei în vigoare, ci capacitatea de a poseda 

unele aptitudini necesare pentru a putea aplica cunoştinţele în practică, a le 

putea utiliza în realizarea dreptului creditorilor. Pentru aceasta executorul 



  

 
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18, of 21, MD-2012, tel.:(+373 22) 009383, e-mail: assteia2009@gmail.com 

judecătoresc trebuie să fie la curent cu schimbările din cadrul legislaţiei, cu 

practica de aplicare a legislaţiei. 

Conteaza foarte mult în acest caz şi priceperea de a-ţi aprecia just 

competenţa în materia ce se referă la serviciul pe care trebuie să-l acorde 

creditorului. În acest scop în Codul deontologic al executorului judecătoresc  

este stipulat că „executorii au îndatorirea de a se preocupa în mod constant 

de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de menţinerea lor la un nivel 

corespunzător de competenţă profesională” 

O altă facultate morală necesară executorului judecătoresc în procesul 

de exercitare funcţiilor sale este buna-credinţă, care se află în legătura cu 

simţul datoriei lui. O calitate morală indispensabilă a executorului 

judecătoresc trebuie să fie simţul sporit al datoriei în aspectul ei moral. 

Datoria socială morală şi sarcina a executorului este de a întreprinde tot ce 

este posibil „de a contribui la realizarea drepturilor creditorilor recunoscute 

printr-un document executoriu prezentat spre executare, în modul stabilit de 

lege” 

Ea se transformă în datorie în faţa cetăţenilor care au dreptul de a cere 

de la executor realizarea drepturilor creditorilor, a intereselor ocrotite de 

lege, a onoarei şi demnităţii lor. Categoria „datoriei” reprezintă una din cele 

mai importante în etică, în general, şi în etica profesională, în special, 

întrucât datoria constituie o necesitate socială exprimată prin cerinţele 

morale înaintate personalităţii. Îndeplinind cerinţele datoriei, personalitatea 

se transformă într-un exponent al unor anumite obligaţiuni morale în faţa 

societăţii, pe care le concepe şi le realizează în activitatea profesională. 

Sfera în care categoria datoriei obţine o deosebită apreciere o constituie 

domeniul ocrotirii normelor de drept. Valoarea morală a conţinutului obiectiv 

al datoriei constă în aceea că ea e supusă rezolvării celei mai înalte şi 

echitabile sarcini: apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi a 

personalităţii, consolidării ordinii de drept. Însă posibilităţile potenţiale ale 

datoriei de serviciu pot să se manifeste numai în cazul în care ele sunt 

completate în mod subiectiv cu atitudinea morală faţă de ea atunci când 

obligaţiunile obşteşti sunt concepute ca ceva personal, când imperativul în 
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cauză se transformă într-o necesitate imperioasă şi o convingere în echitatea 

şi dreptatea cauzei pe care o slujeşti, când executorul judecătoresc 

acţionează din sentimental datoriei şi este conştient de acest fapt. Datoria 

morală a executorului judecătoresc are atât un aspect obiectiv, cât şi 

subiectiv. Aspectul obiectiv este condiţionat de necesitatea de a contribui la 

realizarea drepturilor creditorilor şi de a asigura drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale cetăţenilor, în timp ce aspectul subiectiv îl reprezintă 

sarcinile formulate în mod cert de către stat care sunt destinate executorilor: 

conştiinciozitatea şi responsabilitatea executorilor judecătoreşti în procesul 

executării sarcinilor de serviciu pentru realizarea drepturilor creditorilor, a 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pregătirea şi capacitatea fiecărui 

executor de a concepe cerinţele datoriei morale, locul şi rolul său în cauza 

comună, determinarea atitudinii intrinseci faţă de datorie, tendinţa de a-şi 

înainta cerinţe înalte sie însuşi. 

Totodată, executorul judecătoresc trebuie să posede un spirit dezvoltat 

al conştiinciozităţii. Aceasta înseamnă capacitatea lui de a fi în stare să 

efectueze un control moral intern, un autocontrol în procesul executării 

hotărîrilor judecătoreşti. Motivele după care el se conduce trebuie sa fie pure 

şi ireproşabile din punct de vedere etic. Principiul conştiinciozităţii presupune 

că executorul judecătoresc trebuie, în procesul activităţii sale, să acţioneze 

în mod competent, cu daruire de sine, să acorde servicii calificate 

creditorului, sa satisfacă la nivelul maxim interesele creditorului. 

Astăzi, mai ales în condiţiile Republicii Moldova, în care cu un an în 

urmă a fost aprobată Legea cu privire la instituirea executorilor judecătoreşti 

privaţi, ca niciodată trebuie materializat sloganul „solidarităţii de breaslă” 

despre care se specifică în Codul deontologic al executorului din Republica 

Moldova, care stipulează că „raporturile dintre executorii judecătorești stau 

sub semnul onoarei. Raporturile dintre executorii judecătorești se bazează 

pe solidaritate profesională și respect reciproc”. 

Prin urmare, comportamentul executorului faţă de alţi executori 

trebuie sa se sprijine pe respect şi bunăvoinţă. Spre exemplu, un creditor a 

apelat la serviciile executorului după ce a recurs la consultaţiile unui alt 
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executor. Executorul judecătoresc în cauză trebuie sa dea un telefon celuilalt 

executort şi să-i comunice despre acest fapt. Sunetul de telefon va fi înţeles 

în acest caz ca un semn de politeţe. În cazul în care schimbarea s-a produs 

în urma unui conflict, executorul trebuie să-şi formuleze sfaturile în aşa fel 

încît cinstea Camerei teritoriale de executare să fie pusă mai presus de orice. 

Aşadar, obligativitatea rolului activ al executorului în cursul executării 

şi al executării operative a titlului executoriu pot fi materializate în acţiuni 

luând în calcul cerinţele deontologiei profesionale a executorului 

judecătoresc. Aceste obiective pot fi materializate, în opinia noastră, numai 

în cazul în care executorul posedă un şir de facultăţi morale precum: 

onestitate, probitate, echitate, corectitudine, sinceritate şi confidenţialitate. 

Totodată, trebuie să existe în acţiunile lui şi obiectivitatea şi imparţialitatea 

în adoptarea deciziilor; caracterul impecabil al comportamentului personal 

atât în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, cât şi în afara lor, 

incoruptibilitatea, grija faţă de onoarea personală, a reputaţiei sociale a 

executorului judecătoresc; disciplină conştientă, punctualitate şi iniţiativă, 

solidaritate profesională, ajutor reciproc, susţinere, perfecţionarea continuă 

a artei profesionale, a cunoştinţelor în domeniul eticii profesionale, a 

etichetei şi tactului, sporirea nivelului culturii generale, lărgirea orizontului 

intelectual, însuşirea creatoare a experienţei necesare în promovarea 

acţiunilor de executare a titlurilor executorii. 

Trebuie de notat că în Europa există o tendinţă curentă în privinţa 

codului deontologic al executorilor judecătoreşti . Multe ţări din Europa de 

Est şi Centrală au ales acest statut pentru executorii săi: Polonia, Republica 

Cehia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, România, Estonia, Letonia şi Lituania. Cu 

atât mai mult că câteva state din Uniunea Europeană sunt pe punctul de a 

schimba statutul executorilor judecătoreşti. 

 

 

 

 

 



  

 
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18, of 21, MD-2012, tel.:(+373 22) 009383, e-mail: assteia2009@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Propuneri privind elaborarea și implementarea stadartelor etice 

ale executorului judecătoresc. 

  O educaţie publică de calitate, piatră de temelie a societăţii 

democratice, are rolul de a asigura şanse egale pentru toţi cetăţenii şi este 

fundamentală pentru bunăstarea socială prin contribuţia sa la dezvoltarea 

economică, socială şi culturală. Codul Deontologic al executorului 

judecătoresc are responsabilitatea de a întări încrederea generală a 

publicului în standardele serviciilor ce sunt aşteptate de la toţi cei implicaţi în 

această importantă activitate.  

  Recunoscând extinderea responsabilităţilor incluse în procesul 

execuţional judecătoresc, noi propunem următoarele propuneri privind 

îmbunătăţirea Codul Deontologic al executorului judecătoresc: 

1. aspecte concrete legate de respectarea legilor şi regulamentelor;  

2. crearea şi menţinerea relaţiilor profesionale corespunzătoare 

3. condiţiile de muncă echitabile; 

4. eliminarea conflictelor de interese; 

5. contabilitatea şi raportarea financiară; 
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6. comportarea cu imparţialitate, încredere şi onestitate; 

7. colaborarea şi cooperarea cu colegii  în interesul educării şi bunăstării 

discipolilor; 

8. soluţionarea conflictelor prin discuţii profesionale şi de reflecţie; 

9. Colegiul director al camerelor teritoriale să fie constituite atribuindu-se 

funcția de consiliere a executorilor judecătorești în vederea respectării 

regulilor de conduită profesională. 

10. UNEJ să instituie un consiliu al deontologiei ce s-ar preocupa de 

îmbunătățirea continua a regulilor de conduită profesională 
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