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Proiect 

 

L E G E 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 126–128, art. 406), cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 2, alineatul (2) se completează după cuvîntul „activitate” cu 

cuvintele „economică și nici”. 

 

2. La articolul 4, alineatul (1) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins: 

„d1) a activat în calitate de executor  judecătoresc asistent cel puţin doi ani.” 

 

3. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Organul de urmărire penală este obligat să informeze, în termen de cel mult 

48 de ore, Ministerul Justiției și Uniunea Națională a executorilor judecătorești despre 

aplicarea în privința executorului judecătoresc sau a  executorului judecătoresc asistent a 

măsurilor preventive sub formă de arest sau  arest la domiciliu, dispunerea anunțării în 

căutare a acestora, despre ridicarea documentelor aferente activității profesionale a 

executorului judecătoresc sau executorului judecătoresc asistent.”. 

 

4. Articolul 8 se completează cu litera g1) cu următorul cuprins: 

„g1) să respecte Codul de etică al executorului judecătoresc și standardele 

profesionale ale executorilor judecătorești.”. 

 

5. Articolul 91 se completează cu alineatul (7)  cu următorul cuprins:  

„(7) La expirarea termenului indicat la alin. (1), executorului judecătoresc stagiar 

i se eliberează, în condițiile  Regulamentului de efectuare a stagiului,  certificatul ce 

confirmă efectuarea stagiului. Valabilitatea certificatului respectiv este de 2 ani din 

momentul eliberării. În situația cînd deținătorul acestuia,  ulterior eliberării certificatului, 

se află în raporturi de muncă sau ucenicie cu un executor judecătoresc, termenul de 2 ani 

se calculează de la data încetării acestor raporturi.”. 

 

6. Legea se completează cu capitolul II1 cu următorul cuprins: 
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„Capitolul II1 

EXECUTORUL JUDECĂTORESC ASISTENT 

 

Articolul 92. Executorul judecătoresc asistent 

(1) Executorul judecătoresc asistent este persoana care activează sub autoritatea 

executorului judecătoresc și care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)–

f), h) și i), nu desfăşoară alte activităţi remunerate, cu excepţia activităţii didactice, 

ştiinţifice, de creaţie, de mediere și arbitraj și care a susținut examenul de calificare pentru 

a fi admis în calitate de executor judecătoresc asistent, organizat de Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti. 

(2) Modul de organizare a examenului de calificare și a activității comisiei de 

examinare este stabilit printr-un regulament, aprobat de Consiliul Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești.  

(3)  Prin derogare de la alin. (1), persoanele care confirmă realizarea unui stagiu 

neîntrerupt  în funcția de jurisconsult, șef serviciu juridic sau secretar general în cadrul 

Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești de cel puțin 5 ani, sunt admiși la examenul 

de calificare pentru funcția de executor judecătoresc asistent fără a fi necesară efectuarea 

stagiului profesional prevăzut la art. 91.  

(4) Persoanele care au susținut examenul de calificare pentru a fi admise în calitate 

de executori judecătorești asistenți sunt repartizate de către Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești ținînd cont de cererile înaintate de executorii judecătorești. În 

lipsa cererilor, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești decide repartizarea 

acestora la executori judecătorești, sub autoritatea cărora vor activa. Executorul 

judecătoresc nu poate refuza primirea executorului judecătoresc asistent fără motive 

întemeiate.  

(5) La cererea persoanei care a susținut examenul de calificare pentru a fi admisă 

în calitate de executor judecătoresc asistent, ministrul justiției emite, în termen de cel 

mult 10 zile, în cazul întrunirii cerințelor indicate în prezentul articol, ordinul de 

confirmare a calității de executor judecătoresc asistent. La cerere se anexează următoarele 

acte: 

a) copia buletinului de identitate; 

b) copia certificatului ce atestă efectuarea stagiului profesional (pentru persoanele 

prevăzute la alin. (1)) și a certificatului prin care se confirmă promovarea examenului de 

calificare pentru funcția de executor judecatoresc asistent.  

c)  copia certificatului ce atestă realizarea unui stagiu neîntrerupt  în funcția de 

jurisconsult, șef serviciu juridic sau secretar general în cadrul Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești de cel puțin 5 ani  (pentru persoanele prevăzute la alin. (3)); 
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d) confirmarea repartizării la un executor judecătoresc, sub autoritatea căruia va 

activa; 

e) curriculum vitae; 

f) declaraţia pe propria răspundere ce confirmă că nu desfăşoară activităţi 

remunerate, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice, de creaţie, de mediere și arbitraj. 

(6) Numărul-limită al executorilor judecătorești asistenți care pot activa sub 

autoritatea unui executor judecătoresc se stabilește de Consiliul Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești, în funcție de capacitățile biroului acestuia. 

(7) Prevederile referitoare la executorii judecătorești, conținute în art. 4-6, 7 lit. a)-

k), m)-p) și r)-u), art. 8 lit. a)-h) și j)-l), art. 15 alin. (2), art. 17, art. 21 alin. (2) lit. a)-h) 

și j)-l), art. 23, 231 alin.(6), art. 24 alin. (1) lit. a), b), d) și e), alin. (11), (4) și (7), art. 34, 

35 și 37 se aplică corespunzător și în privința executorului judecătoresc asistent. 

 

Articolul 93. Activitatea executorului judecătoresc asistent. 

(1) Activitatea executorului judecătoresc asistent este remunerată și se desfășoară 

în baza unui contract încheiat între executorul judecătoresc și executorul judecătoresc 

asistent. Copia contractului și a tuturor actelor de modificare/reziliere a acestuia se remit 

Ministerului  Justiției și Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. 

(2) Pe durata exercitării atribuţiilor funcţionale, executorul judecătoresc asistent îşi 

confirmă identitatea  prin prezentarea legitimaţiei, eliberată de Ministerul Justiției. 

(3) Executorul judecătoresc asistent exercită în numele și sub responsabilitatea 

executorului judecătoresc doar atribuţiile pentru care a fost mandatat de executorul 

judecătoresc și care nu contravin prevederilor cadrului normativ. 

(4)  În cazurile expres prevăzute de Codul de executare, executorul judecătoresc 

asistent exercită atribuțiile sale în nume și sub responsabilitate proprie. 

(5) Actele întocmite de executorul judecătoresc asistent în conformitate cu 

prevederile alin. (3) și (4) vor conține în mod obligatoriu  numele, prenumele, mențiunea 

privind calitatea de executor judecătoresc asistent și numele, prenumele și biroul 

executorului judecătoresc sub autoritatea căruia activează. 

(6) Executorul judecătoresc asistent nu poate fi mandatat și nici nu poate exercita 

în nume propriu următoarele atribuții procesuale ale executorului judecătoresc: 

a) aplicarea și ridicarea sechestrului de pe bunuri și conturi bancare; 

b) încasarea incontestabilă a mijloacelor bănești de pe contul bancar al debitorului; 

c) distribuirea și eliberarea sumelor bănești; 

d) executarea documentelor executorii ce țin de litigiile locative și de stabilire a 

domiciliului copilului. 

 

Articolul 94. Suspendarea și încetarea activității executorului judecătoresc asistent 
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(1)  Activitatea executorului judecătoresc asistent se suspendă în cazurile prevăzute 

la art.18 alin. (1) lit. a)-e1) și g), cît și în cazul suspendării/încetării activității executorului 

judecătoresc sub autoritatea căruia activează, pînă la încheierea contractului 

corespunzător cu alt executor judecătoresc, în condițiile art. 93. 

(2)  Activitatea executorului judecătoresc asistent încetează în următoarele cazuri: 

a)  în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), a1), c), c1), e), g) și h), în măsura 

în care îi sunt aplicabile;  

b)  la cererea motivată a executorului judecătoresc sub autoritatea căruia activează, 

însoțită de confirmarea comunicării rezilierii contractului.  

(3) În toate cazurile de suspendare/încetare a activității  executorului judecătoresc 

asistent, perioada de activitate pînă la survenirea temeiurilor de suspendare/încetare a 

activității va fi luată în calcul la determinarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit.d1) 

din prezenta lege. 

(4)  Prevederile aferente procedurii de suspendare și încetare a activității 

executorului judecătoresc se aplică  executorului judecătoresc asistent, reieșind din 

statutul acestuia.”. 

 

7.   Articolul 10 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:  

„(41) Executorul judecătoresc asistent care nu  a promovat de două ori  succesiv 

concursul de admitere în profesia de executor judecătoresc este admis la un nou concurs 

numai după desfășurarea repetată timp de cel puțin doi ani  a activității de executor 

judecătoresc asistent.”. 

 

8. La articolul 14 alineatul (6), după cuvintele „Uniunii Naționale a Executorilor 

Judecătorești,” se completează cu cuvintele „conform rezultatelor concursului,”. 

 

9. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:  

„ABSENȚA EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DE LA BIROU, SUSPENDAREA 

ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII EXECUTORULUI JUDECĂTORESC”. 

 

10. Articolul 18: 

 la alineatul (1): 

 litera a) va avea următorul cuprins:  

„a) deţinerii unei funcţii elective (alta, decît cea din organele profesionale), a unei 

funcții de demnitate publică sau a funcţiei de secretar general al Uniunii Naţionale a 

Executorilor Judecătoreşti –– pe perioada mandatului”; 

litera g) va avea următorul cuprins: 
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„g) aplicării de către instanţa de judecată a unei măsuri preventive sub formă de 

arest preventiv sau de arest la domiciliu sau în cazul rămînerii definitive a hotărîrii 

judecătoreşti  de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate”;  

la litera i), cuvîntul „publicării” se substituie cu cuvîntul „comunicării”; 

se completează cu litera j) cu următorul cuprins:  

„j) constatării de către grupul de control a  lipsei nejustificate a dosarelor de 

executare și/sau evidența sau gestionarea necorespunzătoare a mijloacelor bănești din 

contul curent special - pînă la remedierea deficiențelor constatate, dar nu mai mult de 3 

luni.”; 

la alineatul (6), textul „alin. (1) lit. e), e1), f), h) și i)” se substituie cu textul „alin. 

(1) lit. e), e1), f), h), i) și j)”; 

alineatul (7) va avea următorul cuprins: 

„(7) Reînvestirea se face la cererea persoanei interesate, adresată ministrului 

justiției, în cel mult  45 de zile de la decăderea motivelor ce au cauzat suspendarea sau 

încetarea activității de executor judecătoresc. Ordinul de reînvestire cu împuterniciri de 

exercitare a activității de executare este emis în cel mult 7 zile de la prezentarea avizului 

Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.”; 

se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins: 

„(71) Consiliul Uniunii  Naționale a Executorilor Judecătorești prezintă avizul 

pozitiv la întrunirea cumulativă a următoarelor condiții: 

a)  actele de primire – predare a procedurilor de executare în lucru, a arhivei și a 

registrelor deținute de biroul executorului judecătoresc sunt complete și întocmite 

conform reglementărilor interne ale Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, iar 

copiile acestora au fost transmise către organul profesional; 

b) persoana ce solicită reinvestirea a recuperat integral cheltuielile ocazionate de 

acțiunile aferente transmiterii – preluării procedurilor de executare în lucru, a arhivei și 

registrelor deținute de biroul său, calculate conform metodologiei aprobate de Uniunea 

Națională a Executorilor Judecătorești; 

c) au fost oferite angajamente pentru remedierea în termenul stabilit de Consiliu 

(dar nu  mai mult de 6 luni) a deficiențelor identificate în ținerea de către executorul 

judecătoresc a evidenței procedurilor de executare, arhivei, registrelor și semnate 

angajamente de remediere a lor (în cazul în care au fost depistate careva deficiențe). 

d) persoana ce solicită reinvestirea nu are datorii la plăți în contul Uniunii 

Naționale a Executorilor Judecătorești.”; 

se completează cu alineatul (72) cu următorul cuprins:  

„(72) Condiția indicată la alin. (71) lit. d) se va aplica și la eliberarea altor avize de 

către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.”.  
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11. Se completează cu articolul 181 cu următorul cuprins: 

„Articolul 181. Absența executorului judecătoresc de la birou 

(1) Executorul judecătoresc poate absenta de la birou în următoarele cazuri: 

a) aflarea în concediu anual; 

b) incapacitatea temporară de muncă, cu o durată nu mai mare de 4 luni 

consecutive; 

c) îngrijirea copilului bolnav sau a unui alt membru al familiei bolnav, pentru o 

perioadă care nu poate depăși perioada prevăzută în Codul Muncii al Republicii Moldova; 

d) desfăşurarea activităţii didactice sau a unei alte activităţi permise de lege, pe 

perioada desfășurării nemijlocite a activității care împiedică prezența la birou;  

e) ridicarea nivelului profesional în instituţii de învăţămînt sau la cursuri de 

instruire; 

f) participarea la efectuarea controlului; 

g) participarea în şedinţele de judecată, prezenţa la organele de urmărire penală, 

procuratură sau organele de control; 

h) dispunerea de către organul profesional a participării la diverse întruniri, 

seminare, conferințe; 

i) în alte cazuri ce țin de activitatea executorului judecătoresc, cu excepția situației 

cînd absența executorului judecătoresc la birou este cauzată de aplicarea sancțiunii 

disciplinare prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d). 

(2) Despre absenţa cu durata mai mare de 3 zile lucrătoare consecutive executorul 

judecătoresc  informează Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Ministerul 

Justiției, comunicînd și modul în care va asigura funcționalitatea biroului. Informația 

privind perioada absenței de la birou și modul în care este asigurată funcționalitatea 

acestuia se publică pe pagina web a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. În 

cazul cînd executorul judecătoresc absent este înlocuit de un alt executor judecătoresc, 

acesta este împuternicit să întocmească acte procesuale în dosarele aflate în gestiunea 

celui absent. 

(3) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești poate constata întemeiate şi alte 

cazuri de absenţă temporară a executorul judecătoresc de la birou. 

(4) Desfășurarea activității de executare în afara biroului executorului judecătoresc 

nu reprezintă absenţă de la birou.”. 

 

12. Articolul 19: 

 la alineatul (1), litera f) se completează în final cu textul „ și j)”; 

 se completează cu alineatele  (22) și (31)  cu următorul cuprins: 

„(22) În cazul încetării, la cerere, a activității executorului judecătoresc, încetarea 

se  dispune doar după prezentarea acordului exprimat prin avizul Consiliului Uniunii 

Naționale a Executorilor Judecătorești. 
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(31) În cazul cînd actul,  prin care s-a dispus încetarea activității executorului 

judecătoresc, a fost anulat prin hotărâre judecătorească definitivă, se aplică corespunzător 

prevederile art. 18 alin. (7), din prezenta lege.”. 

 

13. Articolul 20: 

la alineatul (1), după cuvintele „încetarea activităţii executorului judecătoresc sau 

a” se completează cu cuvintele „rămânerii definitive a”; 

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:  

„(3) În cazul cînd depunerea celor indicate la alin. (2) nu a fost făcută de către 

executorul judecătoresc vizat, aceasta se efectuează de către o comisie creată prin 

dispoziția președintelui Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, care organizează 

transmiterea procedurilor de executare, a arhivei și a registrelor biroului executorului 

judecătoresc către alt/alți executori judecătorești, cât și întocmirea corespunzătoare a 

actelor de primire-predare. Costurile acestor activități sunt suportate de executorul 

judecătoresc, a cărui activitate se suspendă/încetează. Dacă lucrările aferente preluării și 

transmiterii procedurilor de executare, a arhivei și a registrelor biroului executorului 

judecătoresc nu pot fi efectuate la sediul biroului executorului judecătoresc, acestea sunt 

sigilate și ridicate.”. 

 

14. Articolul 21: 

alineatul (1) se completează cu propoziția:  

„Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc nu exclude răpunderea 

civilă, contravențională și penală a acestuia.”; 

alineatul (2): 

se completează cu litera b3) cu următorul cuprins:  

„b3) încălcarea standardelor profesionale, constatată prin raportul auditului;”; 

la litera f), cuvintele „Codului deontologic”se substituie cu cuvintele „Codului de 

etică”. 

 

15. La articolul 221 alineatul (5) se completează cu propoziția:  

„În cazul imposibilității prezentării membrului permanent la ședința Colegiului 

disciplinar, participă membrul supleant al acestuia. Membrul supleant exercită aceleași 

atribuții ca și membrul permanent.” 

 

16.  La articolul 222, alineatul (1) se completează cu propoziția: 

„În cazul abaterilor disciplinare ce vizează raporturile profesionale dintre 

executorii judecătorești, sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară a 

executorului judecătoresc se înaintează Colegiului disciplinar de către Consiliul Uniunii 
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Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.”. 

  

17. Articolul 23 se completează cu un alineatul (31) cu următorul cuprins: 

„(31) Procedura de examinare a cauzelor disciplinare se desfăşoară în limba de stat. 

Actele aferente activității Colegiului disciplinar se emit în limba de stat.”. 

 

18. La articolul 231: 

alineatul (2) se completează cu cuvintele „ , cu excepția cazurilor în care abaterile 

invocate prezintă caracter continuu ”; 

alineatul (6) va avea următorul cuprins:  

„(6) În termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de 

admisibilitate/inadmisibilitate sau întocmirii deciziei motivate a Colegiului disciplinar, 

copia certificată, însoţită, dacă e cazul, de opinia separată, se comunică executorului 

judecătoresc vizat – la adresa electronică comunicată organului profesional, iar  autorului 

sesizării – la adresa poștală sau electronică, indicată în sesizare, sau prin orice alt mijloc 

care să asigure transmiterea textului cuprins în act.”. 

 

19. Articolul 28 se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:  

„(11) Despre deschiderea, modificarea sau închiderea conturilor indicate la alin. (1) 

executorul judecătoresc informează, în scris, Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării de către bancă a 

cererii depuse în acest scop. 

(12) Datele despre conturile executorilor judecătorești se înscriu de către persoana 

responsabilă desemnată de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești în Registrul 

conturilor speciale, ţinut conform Regulamentului aprobat de Consiliul Uniunii Naționale 

a Executorilor Judecătorești.”. 

 

20. La articolul 29: 

alineatul unic devine alineatul (1);  

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Copiile rapoartelor prezentate în condițiile alin. (1) se remit în termen de 5 

zile de la data întocmirii în adresa Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.”. 

 

21. La articolul  33: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Supravegherea și reglementarea activității profesionale a executorului 

judecătoresc este prerogativa exclusivă a Ministerului Justiției și a Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești, conform atribuțiilor stabilite de lege sau Statut. Controlul și 
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reglementarea aspectelor aferente  activității executorului judecătoresc în calitate de 

contribuabil și/sau angajator revine organelor competente conform legii.”;  

la alineatul (2) prima propoziție se completează cu cuvintele „implementarea și 

respectarea standardelor profesionale.”; 

se completează cu alineatele (21), (22), (5), (6) și (7)  cu următorul cuprins: 

„(21) Membrii grupului de control pot veni cu recomandări de remediere a 

deficiențelor identificate în cadrul controlului, stabilind termenul în care acestea urmează 

a fi înlăturate. În cazul în care executorul judecătoresc nu execută recomandările grupului 

de control, ultimul informează Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.  

(22) Modul de organizare și desfășurare a controlului activității executorului 

judecătoresc se stabilește prin Regulament aprobat de Ministerul Justiției și Uniunea 

Națională a Executorilor Judecătorești. Modul și condițiile de ținere a evidenței 

procedurilor de executare, a mijloacelor bănești în conturi, cerințele față de organizarea 

și întreținerea biroului și modalitatea de raportare se stabilesc prin Regulament adoptat 

de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.  

(5) Reprezentanții organelor indicate la alin. (1) au acces nestingherit în cadrul 

programului de lucru, inclusiv în cadrul pauzelor și întreruperilor pe parcursul aceleiași 

zile, la sediul biroului executorului judecătoresc, dosarele de executare,  arhiva, registrele 

manuale și electronice ținute de executorul judecătoresc și informația privind modul de 

gestionare a contului curent special.  

(6) Instituțiile financiar-bancare și organul fiscal prezintă necondiționat și gratuit, 

în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, la solicitarea organelor indicate la alin. (1), 

informația: 

a) despre soldul și rulajul mijloacelor bănești din contul curent special al 

executorului judecătoresc; 

b) despre conturile deschise de executorul judecătoresc; 

c) din declarația de venit prezentată de executorul  judecătoresc. 

(7) Informaţia din declaraţia de venit şi/sau despre rulajul mijloacelor băneşti în 

contul de onorariu poate fi solicitată de organul profesional doar în scopul verificării 

corectitudinii achitării contribuţiilor obligatorii.”. 

 

22. Legea se completează cu articolul 331 cu următorul cuprins: 

„Articolul 331. Conduita profesională a executorilor judecătorești 

(1) Executorii judecătorești sunt obligați să respecte Codul de etică al 

executorului judecătoresc și să se conformeze standardelor profesionale ale executorilor 

judecătorești. 
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(2) Standardele profesionale se aprobă de Ministerul Justiției, după consultarea 

Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. Controlul implementării standardelor 

profesionale se asigură de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.”. 

 

23. Articolul 40: 

la alineatul (3): 

în cuprinsul literelor a), c), e) și f), după cuvintele „executorilor judecătorești” se 

completează cu cuvintele „executorilor judecătorești asistenți”, la cazul gramatical 

respectiv; 

litera d) se completează cu cuvintele „și examenul de calificare pentru admiterea 

în calitate de executor judecătoresc asistent”;   

litera g) se completează cu cuvintele „și a activității executorilor judecătorești 

asistenți”; 

se completează cu literele j1) și j2) cu următorul cuprins: 

„j1)  autorizează luarea la evidență de către organele fiscale a conturilor bancare 

ale executorilor judecătorești; 

j2)  verifică respectarea standardelor profesionale;” 

alineatul (7) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:  

„d1) Comisia de etică profesională;”. 

 

24. La articolul 41, alineatul (5): 

litera e) se completează cu cuvintele „și a Comisiei de etică profesională”; 

la litera g), după cuvintele „contribuţiilor obligatorii ale executorilor judecătoreşti” 

se completează cu cuvintele „și ale executorilor judecătorești asistenți”; 

la litera k) cuvintele „Codului deontologic” se substituie cu cuvintele „Codului de 

etică”.  

 

25. La articolul 42,  alineatul (3): 

litera c) se completează în final cu cuvintele „și asigură repartizarea executorilor 

judecătoreşti asistenţi la executorii judecătoreşti sub autoritatea  cărora aceştia vor 

activa”; 

 se completează cu litera h2) cu următorul cuprins: 

„h2) aprobă regulamentul privind modul de organizare a examenului de calificare 

și a activității comisiei de examinare, regulamentul privind statutul, drepturile și 

obligațiile executorului judecătoresc asistent, regulamentul privind Registrul conturilor 

speciale a executorilor judecătorești”.  
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26. Legea se completează cu articolul 441 cu următorul cuprins: 

„Articolul 441. Comisia de etică profesională  

(1) Comisia de etică se constituie în cadrul Uniunii Naționale a Executorilor 

Judecătorești şi are drept scop promovarea și monitorizarea implementării standardelor 

profesionale și a principiilor deontologice. 

(2) Comisia de etică se instituie prin hotărîrea Consiliului Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești și este formată din 5 membri: 3 dintre care  sunt aleși de către 

Congres, iar 2 membri din partea Colegiului disciplinar și al Consiliului Uniunii 

Naționale a Executorilor Judecătorești sunt desemnați de către Consiliu în calitate de 

membri din oficiu ai Comisiei de etică profesională. Durata mandatului membrilor este 

de  2 ani. 

(3) Deciziile Comisiei de etică se adoptă cu cel puțin 3 voturi. 

(4) Comisia de etică  exercită următoarele atribuții: 

a) participă la formarea profesională în materie de etică și standarde profesionale 

a executorilor judecătorești stagiari, executorilor judecătorești asistenți și la instruirea 

continuă a executorilor judecătorești; 

b) colectează, analizează și sintetizează informațiile despre activitatea și 

comportamentul executorilor judecătorești, cît și despre implementarea de către aceștia a 

standardelor profesionale; 

c) înaintează propuneri de îmbunătățire a Codului de etică și a standardelor 

profesionale reieșind din practicile identificate în activitatea executorilor judecătorești și 

executorilor judecătorești asistenți; 

d) prezintă avize consultative privind modul de implementare a standardelor 

profesionale;  

e) asigură interpretarea prevederilor Codului de etică; 

f) în cazul constatării unei încălcări a prevederilor Codului de etică sau a 

standardelor profesionale pasibile de răspundere disciplinară, transmite materialele 

Consiliului, pentru a decide în privința sesizării Colegiului Disciplinar; 

g) soluționează conflictele dintre executorii judecătorești, altele decît cele 

prevăzute de Codul de executare, în baza cererii scrise a executorului judecătoresc și/sau 

a Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești adresate acesteia; 

h) prezintă Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești raportul 

anual privind activitatea sa. 

(5) Regulamentul de activitate al Comisiei de etică profesională este adoptat de 

Congres.”. 
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27. Articolul 46 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 

„a1) contribuțiile obligatorii achitate lunar de executorii judecătorești asistenți;”. 

 

28. La articolul 48, litera d) se abrogă. 

 

Art. II. – (1) Prezenta lege  intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art. I pct. 4, care se vor aplica pentru 

certificatele eliberate după intrarea în vigoare a prezentei legi. 

(2) Controlul implementării standardelor profesionale ale executorilor 

judecătorești va putea fi efectuat nu mai devreme de 12 luni de la data adoptării 

standardelor profesionale.  

(3) Ministerul Justiției va aproba standardele profesionale ale executorilor 

judecătorești și modelul legitimației executorului judecătoresc asistent  în cel mult 3 luni 

de la data  intrării în vigoare a prezentei legi. 

(4) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești în termen de cel mult 6 luni de 

la data  intrării în vigoare a prezentei legi va asigura adoptarea actelor normative necesare 

executării prevederilor prezentei legi. 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 

 

 

 

 

 

 


