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Procedura poate sa înceapă numai la cererea creditorului și cu încuviințarea 

instanței de judecată, instanță care își va da acordul cu privire declanșarea acesteia 

după verificarea legalității titlului și a întinderii obligațiilor prevăzute și solicitate de 

creditor. Aceste obligații pot consta, pe lângă debitul principal neachitat la 

scadență, din dobânzi, penalități și eventual comisioane, toate stabilite prin 

prevederi contractuale pe care debitorul și le-a asumat la momentul semnării 

contractului de împrumut. 

 

Dovada că articolul este vădit defăimător constă în faptul că nu este 

abordată în articolul avut în vedere ideea de educare a populației, consumatoare de 

instrumente financiare, deși acuzațiile vin din partea unui reprezentant al unei 

asociații care apără și interesele clienților instituțiilor de credit. Considerăm că ar fi 

fost oportună explicarea modului în care a fost calculată suma pe care debitorul ar 

trebui să o restituie raportat la valoarea creditului acordat, în felul acesta 

construindu-se în mod corect, imaginea de ansamblu a situației în care se poate afla, 

la un moment dat, o persoană care nu-și achită datoriile izvorâte din contracte. 

 

Astfel, executorul judecătoresc va declanșa procedura de executare silită 

luând în considerare exclusiv obligațiile stabilite prin titlu și încuviințate de către 

instanța de executare. 

Amintim opiniei publice, autorului articolului și interlocutorului acestuia, că 

rolul executorului judecătoresc nu este numai acela de recuperare a unor creanțe 

rezultate din neplata datoriilor izvorâte din contractele de credit dar și de asigurare a 

plății pensiilor de întreținere a minorilor, de încredințare a acestora părintelui căruia i-

au fost încredințați spre creștere și educare, repunerea în drepturi a salariaților, 

recuperarea datoriilor firmelor rezultate din contractele comerciale, punerea în 

posesie a titularilor drepturilor respective etc. 

Cheltuielile de executare silită sunt definite ca acele cheltuieli efectuate de 

către părţile raportului execuţional civil care sunt necesare efectuării unor acte de 

executare sau unor activităţi în legătură directă cu executarea silită. 

Pentru activitatea desfășurată, executorul judecătoresc are dreptul la un 

onorariu stabilit în condițiile Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești. 




