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1.PREAMBUL 
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești în calitate de Beneficiar al proiectului 

„Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în 
activitatea de executare silită”-cod SIPOCA/SMIS 370/112299, proiect cofinanțat din Fondul 
Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, vine în 
sprijinul justițiabililor și în special, al executorilor judecătorești cu prezentul ghid de bune 
practici în activitatea de executare silită.  

Ghidul încearcă să clarifice problemele identificate în cadrul întâlnirilor profesionale 
organizate în cadrul acestui proiect și să ofere un reper interpretativ executorilor judecătorești, 
cumulând concluziile desprinse la finalul acestor demersuri. Fiecare eveniment în parte, astfel 
cum va fi prezentat în cele ce urmează, a contribuit la unul dintre obiectivele specifice ale 
proiectului și anume „Îmbunătățirea competențelor profesioniștilor din domeniul executării 
hotărârilor judecătorești în direcția eficientizării activității acestora, a unificării jurisprudenței 
și a creșterii nivelului de transparență și integritate a serviciului de interes public aflat în 
competența acestora prin instruire profesională, ateliere de lucru, ghiduri de bune practici”, 
respectiv: 

 workshop-urile organizate pentru executorii judecătorești au fost derulate în scopul 
eficientizării activității specifice, a unificării jurisprudenței și a creșterii nivelului de 
transparență și integritate a serviciului de interes public aflat în competența acestora; 

 seminariile internaționale, cu participarea reprezentanților atât ai Uniunii Europene 
a Executorilor Judecătorești, cât și ai Uniunii Internaționale a Executorilor 
Judecătorești au contribuit la îmbunătățirea competențelor profesionale în domeniul 
dematerializării procedurii de executare, a importanței formării profesionale în 
exercitarea profesiei, a comunicării actelor judiciare și extrajudiciare și a luării la 
cunoștință a diverselor proceduri de executare aplicabile în țările membre UE și terțe 

 sesiunile de consultare online a Camerelor Executorilor Judecătorești au fost realizate 
în vederea identificarii celor mai bune masuri si practici necesar a fi implementate la 
nivelul profesiei 

La elaborarea prezentului Ghid au fost utilizate pe lângă informațiile sustrase din cadrul 
evenimentelor proiectului și jurisprudența în materie, și  resursele doctrinare în materie de 
organizare a profesiei și în materia dreptului execuțional civil, în principal cele publicate în 
Revista Română de Executare Silită. 

Ghidul conține repere de securitate cibernetică transmise public dar și instituțional de 
autoritățile în materie (Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, 
Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații etc.) 

Acest Ghid nu se doreşte a fi un ghid absolut împotriva ameninţărilor cibernetice, are un 
caracter general şi nu oferă garanţii pentru o protecţie sigură (nu poate înlocui expertiza în 
domeniu şi nu este neapărat complet sau actualizat), dar poate contribui la dezvoltarea unei 
culturi şi crearea unor reflexe în ceea ce priveşte securitatea informaţiei, într-un mediu digital 
caracterizat printr-o continuă transformare şi dezvoltare. 
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2. PRINCIPII ȘI VALORI MONDIALE ALE 
EXECUTĂRII SILITE 

Codul mondial de executare silită,  ratificat în data de 05 iunie 2015 de către Congresul 
UIHJ, în cadrul celui de-al XXII-lea Congres al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești, 
care s-a desfășurat la Madrid, cuprinde o serie de principii, valori și reguli comune de natură a 
clarifica regulile de executare silită 

În cele ce urmează, pornind de la fiecare articol al Codului mondial de executare silită, 
vom încerca să comparăm principiile și valorile mondiale cu ceea ce se regăsește în legislația 
națională în materie. 

 

PARTEA 1 - PRINCIPII FUNDAMENTALE 

 

Articolul 1: Dreptul fundamental la executare 

Orice creditor care este titularul unui titlu executoriu, fie judiciar sau extrajudiciar, are 
dreptul la executarea efectivă a acestuia în ceea ce privește debitorul urmărit, sub rezerva 
condițiilor prevăzute de lege și fără a aduce atingere imunității la executare prevăzute în dreptul 
intern și internațional. 

Acest drept este acordat fără discriminare și indiferent de valoarea creanței. 

Legislația românească acordă întâietate în îndeplinirea obligației debitorului, care, 
potrivit art. 622. C. proc. civ., își poate îndeplini obligația benevol. Doar în cazul în care 
debitorul nu-și îndeplinește benevol obligația, creditorul este în drept să solicite executarea 
silită, prin sesizarea executorului judecătoresc. 

Imunitatea de executare, parte a imunității de jurisdicție, este un principiu în virtutea 
căruia nu se poate proceda la executarea silită împotriva bunurilor aparţinând unui stat străin1. 
Imunitatea de executare trebuie să fie prevăzută în mod expres de lege, de tratate sau de 
convenții2. Această îngrădire o regăsim în art. 631 C. proc. civ.  

 

1 Se mai bucură de imunitate de jurisdicție: reprezentanţii statului străin, cât timp sunt în funcţie; 
funcţionarii internaţionali; reprezentanţii comerciali ai statelor; șefii de stat şi trimişii speciali aflaţi în 
misiune sau în vizită de curtoazie. 

2 A se vedea: Convenția cu privire la relațiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961 
(ratificată prin Decretul nr. 566/1968, publicat în B. Of. nr. 89 din 8 iulie 1968); Convenția Națiunilor Unite 
cu privire la imunitățile de jurisdicție ale statelor și ale bunurilor acestora din 2004 (ratificată de România 
prin Legea nr. 438/2006, publicată în M. Of. nr. 1008 din 19 decembrie 2006); Convenția cu privire la 
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Articolul 2: Debitorul răspunde pentru datoriile personale cu toate bunurile sale 

Debitorul răspunde pentru datoriile personale cu toate bunurile sale, oriunde se găsesc 
acestea. 

Legile naționale pot solicita debitorului să-și declare toate bunurile. Ele trebuie să prevadă 
sancțiunile aplicabile. 

Debitorul va fi răspunzător dacă, în mod deliberat, își provoacă starea de insolvabilitate. 

În legislația românească, potrivit art. 2324 alin. (1) C. civ. „Cel care este obligat personal 
răspunde cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare. Ele servesc drept garanţie 
comună a creditorilor săi.” 

Codul de procedură civilă, prin art. 647 alin. (2) C. proc. civ., obligă debitorul ca, la 
cererea executorului judecătoresc, să-și declare toate bunurile, inclusiv cele aflate în 
proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, cu arătarea locului în care acestea se 
află, precum şi toate veniturile, indiferent dacă acestea sunt unele curente sau periodice. 
Sancțiunea civilă aplicabilă pentru refuzul de a declara, este prevăzută de art. 188 alin. (2) C. proc. 
civ., fiind catalogată ca nerespectare a dispoziţiilor privind desfăşurarea normală a executării 
silite și putând fi sancţionată, la cererea executorului judecătoresc, de către preşedintele 
instanţei de executare, cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei. 

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice3, ar trebui să nu fie 
aplicabilă unui debitor care, în mod deliberat, își provoacă starea de insolvabilitate, întrucât 
acesta nu este de bună-credință, astfel, îndepărtându-l de scopul acestei legi, inserat în art. 1. 

 

Articolul 3: Titluri executorii 

Sunt titluri executorii, toate hotărârile judecătorești care pot fi puse în executare, precum 
și acele documente cărora legea le conferă putere executorie, în special, acte autentice, decizii 
arbitrale și tranzacții judiciare. 

 

privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, adoptată la New York la 21 noiembrie 1947 (la care România 
a aderat prin Decretul nr. 343/1970, publicat în B. Of. nr. 91 din 27 iulie 1970); Acordul dintre Guvernul 
României și Comisia Comunităților Europene privind stabilirea de privilegii și imunități pentru delegația 
Comisiei Comunităților Europene în România (H.G. nr. 70/1993, publicată în M. Of. nr. 49 din 4 martie 1993); 
Acordul general asupra privilegiilor și imunităților Consiliului Europei, încheiat la Paris la 2 septembrie 1994 
(împreună cu Protocoalele adiționale); Acordul dintre statele-părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire 
la statutul forțelor lor armate (ratificat prin Legea nr. 362/2004, publicată în M. Of. nr. 845 din 15 septembrie 
2004). Cu privire la imunitatea de jurisdicție (și executare) acordată intuitu personæ aut materiæ, a se 
vedea: V Constantin, Drept internațional, Ed. Universul Juridic, București, 2010, pp. 363-368; B. Selejan-
Guțan, Drept internațional public, Ed. Hamangiu, București, 2008, p. 180. 

3 Promulgată prin Decretul nr. 549/2015 din data de 26 iunie 2015 și publicată în M. Of. nr. 464 din 
data de 26 iunie 2015. În ceea ce privește termenul pentru intrarea în vigoare a acestei legi a fost prorogat 
până la data de 1 august 2017, potrivit art. 93, așa cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 98/2016, publicată în M. Of. nr. 1030 din 21 decembrie 2016. 
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În legislația noastră, în rândul titlurilor executorii sunt incluse: hotărârile judecătorești 
executorii, hotărârile definitive, hotărârile arbitrale precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri 
care, potrivit legii, pot fi puse în executare. 

În reglementarea realizată prin art. 632-643, din capitolul intitulat „titlul executoriu”, 
regăsim, pe lângă hotărârile judecătorești și cele arbitrale și alte categorii de titluri executorii, 
cum ar fi: hotărârile unor organe cu atribuții jurisdicționale, titlurile executorii europene, 
înscrisurile autentice, înscrisurile executorii notariale, titlurile de credit, etc. 

 

Articolul 4: Caracterul imediat executoriu 

Beneficiarul unei hotărâri executorii nu este obligat să recurgă la alte proceduri legale 
pentru a obține punerea în executare. 

În legislația noastră, caracterul imediat executoriu al unei hotărâri judecătorești 
executorii, este asigurat prin dispozițiile art. 632 C. proc. civ. care dispune că executarea silită 
se poate realiza numai în temeiul unui titlu executoriu, arătând, de asemenea, că hotărârile 
judecătorești executorii reprezintă titluri executorii. Or, aceste dispoziții arată, fără echivoc, 
faptul că o hotărâre executorie se bucură de puterea executorie, iar titularul unui drept 
recunoscut printr-o hotărâre executorie poate solicita executarea silită.  

 

Articolul 5: Costurile de executare 

Costurile aferente executării sunt plătibile de către debitor, dar creditorul trebuie să le 
plătească în avans, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (în special, pentru plata întreținerii). 

În cazul insolvenței debitorului, costurile sunt suportate de către creditor. 

În cazul în care instanța constată abuzul creditorului privind dreptul său de a solicita 
executarea, poate obliga creditorul la plata cheltuielilor de executare și la compensarea 
pierderilor suferite de către debitor. 

Statele trebuie să se asigure că aceste costuri de executare sunt fixe, previzibile, 
transparente și rezonabile. 

Ele trebuie să se asigure că toți creditorii au acces egal la măsurile de executare prin 
acordarea de asistență judiciară. 

Cheltuielile de executare au fost și în atenția legiuitorului român care a instituit norme 
specifice, atât în Codul de procedură civilă, cât și în Legea nr. 188/2000 privind executorii 
judecătorești. Astfel, art. 670 C. proc. civ. reglementează, destul de amănunțit și într-o manieră 
clarificatoare, cheltuielile de executare, iar Legea nr. 188/2000, prin art. 37, reglementează 
onorariul executorului judecătoresc, unul dintre componentele cheltuielilor de executare. 

Reglementarea națională se pliază pe premisele acestui principiu, potrivit căruia 
cheltuielile de executare cad în sarcina debitorului urmărit, însă, cele necesare inițierii și 
realizării executării silite, trebuie avansate de către creditor ori de partea care solicită luarea 
acestor măsuri. 

3. În rândul cheltuielilor de executare acceptate de lege, sunt incluse: 

- taxele de timbru necesare declanşării executării silite; 
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- onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii; 

- onorariul avocatului în faza de executare silită; 

- onorariul expertului, al traducătorului şi al interpretului; 

- cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu 
efectuarea altor acte de executare silită; 

- cheltuielile de transport; 

- alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite. 

Alineatul (5) al art. 670 NCPC prevede că în situația în care cheltuielile de executare nu 
pot fi recuperate de la debitor, din lipsa bunurilor urmăribile sau din alte cauze, acestea, cu 
excepția onorariului executorului judecătoresc, vor fi plătite de creditor, care le va putea 
recupera de la debitor când starea patrimonială a acestuia o va permite, înăuntrul termenului 
de prescripţie. 

Abuzul creditorului în exercitarea cererii de executare sau în solicitarea unor măsuri de 
executare excesive, poate fi constatat de către instanța de executare investită cu soluționarea 
contestației la executare și sancționat, ca atare, la cererea debitorului, prin obligarea la 
despăgubiri. 

În ceea ce privește onorariile executorului judecătoresc, profesia de executor 
judecătoresc este singura profesie liberală din România pentru care s-au stabilit, prin lege, nu 
numai onorariile minimale ci și maximale. Prin reglementarea mai sus menționată, se instituie 
regula potrivit căreia onorariile minimale și maximale se stabilesc de ministrul justiției cu 
consultarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, cu respectarea unor 
condiții stabilite gradual, în funcție de cuantumul debitelor urmărite, în cote procentuale4. 
Ministrul justiției, prin ordin5, a completat dispozițiile legii stabilind, pe lângă onorariile 
procentuale aplicabile situațiilor de executare silită indirectă, unele onorarii determinate în 
considerarea unor limite minimale și maximale fixe. Așa este cazul notificării și comunicării 

 

4 Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 prevede că „Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru 
serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului 
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata 
unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele: 

a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma 
reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;  

b) pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim 
este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce 
face obiectul executării silite;  

c) pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim 
este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce 
face obiectul executării silite;  

d) pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent 
de până la 1% din suma care depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.” 

5 Ordinul nr. 2550/2006 din 14 noiembrie 2006 Publicat în M. Of. nr. 936 din 20 noiembrie 2006 
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actelor de procedură a executărilor silite directe, a unor măsuri asigurătorii etc. Apreciem că 
modul de reglementare al onorariilor executorului judecătoresc, deși criticabil, face ca acestea 
să îndeplinească condițiile de previzibilitate, transparență și rezonabilitate. 

Ajutorul public judiciar este asigurat și în faza de executare silită, prin aplicarea 
dispozițiilor O.U.G. nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă6, 
care transpune în legislația românească Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2003/8/CE7 de 
îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime 
comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii. 

Asistența judiciară în materia executării silite este acordată, în primul rând, de către 
executorii judecătorești, fiind una dintre atribuțiile acestora. Bineînțeles, avocații joacă, de 
asemenea, un rol foarte important, atât în privința informării, cât și a reprezentării părților în 
faza de executare silită. 

 

Articolul 6: Celeritatea executării 

Punerea în executare trebuie să fie efectuată de către agentul de executare sau 
executorul judecătoresc în mod diligent și într-un interval de timp rezonabil. 

Diligența executorului judecătoresc în exercitarea obligațiilor, precum și realizarea 
executării silite într-un termen rezonabil, sunt transpuse în legislația națională prin art. 627 C. 
proc. civ., intitulat „Rolul activ al executorului judecătoresc”.  

Obligația executorului de a avea un rol activ în cursul executării silite are două limite. 
Pe de o parte, se limitează la acțiunile acestuia care trebuie efectuate cu celeritate, respectând 
termenele procesuale, dispozițiile legii și drepturile părților, iar pe de altă parte, să urmărească 
ca acțiunile sale să conducă la realizarea întregii obligații, în cel mai scurt termen posibil. 

 

Articolul 7: Timpul în care se efectuează executarea 

Executarea nu poate avea loc în afara orelor legale stabilite în conformitate cu legislația 
națională a statului de executare.  

Codul de procedură civilă, prin art. 684, stabilește limitele temporale în care se 
efectuează executarea silită și excepțiile aplicabile în acest sens. Astfel, intervalul orar în care 
pot fi realizate executările silite începe la ora 6:00 și se sfârșește la ora 20:00 a fiecărei zile 
lucrătoare. 

În mod firesc, prima excepție vizează hotărârile judecătorești prin care se dispune ca 
executarea să fie realizată într-o zi nelucrătoare sau într-un alt interval orar, precum și cazurile 
în care legea prevede altfel. 

O altă excepție de la regula generală o constituie situația în care executarea silită are un 
caracter urgent, caz în care instanța de executare poate încuviința realizarea acesteia în afara 
intervalului de timp arătat. 

 

6 Publicată în M. Of. nr. 327 din data de 25 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare. 

7 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 26 din 31 ianuarie 2003. 
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În fine, o ultimă excepție prevăzută de art. 684 C. proc. civ., este posibilitatea ca 
executarea silită începută să poate fi continuată și după ora 20:00, dar nu mai târziu de ora 
22:00, iar în zile următoare cu respectarea regulii generale, chiar dacă aceste zile sunt 
nelucrătoare. 

Nerespectarea exigențelor temporale prevăzute de lege este sancționată cu „anularea 
executării” de art. 686 C. proc. civ. 

 

Articolul 8: Comunicarea titlului executoriu și a actelor de executare 

Fiecare măsură de executare trebuie să fie precedată de comunicarea sau aducerea la 
cunoștință a titlului executoriu către debitor, în conformitate cu procedurile prevăzute de 
legislația națională, sub sancțiunea nulității. Fiecare act de executare trebuie să fie adus la 
cunoștința debitorului. 

Codul de procedură civilă permite trecerea la executarea silită doar după îndeplinirea 
unor formalități. Astfel, potrivit art. 667, dacă cererea de executare a fost încuviințată, 
executorul judecătoresc trebuie să comunice debitorului, încheierea prin care s-a încuviințat 
executarea, copia titlului executoriu, certificată de executorul judecătoresc pentru 
conformitate cu originalul și o somație, cu mențiunea că somația nu este necesară în situațiile 
în care legea nu o impune. 

Sancțiunea prevăzută pentru nerespectarea îndeplinirii formalităților de comunicare a 
titlului executoriu și a actelor premergătoare executării silite este nulitatea executării, care 
poate fi sesizată de orice parte interesată și constatată, pe calea contestației, de instanța de 
executare. 

În tot cursul executării silite, părțile, potrivit art. 646 C. proc. civ., au dreptul să ia 
cunoştinţă de actele dosarului de executare, ceea ce înseamnă că acestea vor primi câte un 
exemplar al actului de executare efectuat în prezența lor, iar dacă nu vor fi prezenți, fie că 
prezența lor nu era necesară, fie că nu au răspuns citației, acestora li se vor comunica actele de 
executare realizate. Observăm că reglementarea națională protejează, astfel, în egală măsură 
drepturile tuturor părților implicate în executarea silită.  

 

Articolul 9: Accesul la informații 

Statele trebuie să prevadă că toate organismele competente, atât publice, cât și private, 
trebuie, cât mai repede posibil, să pună la dispoziția celor competenți cu punerea în executare, 
toate informațiile pe care le dețin despre domiciliul, sediul social sau locul principal de activitate 
al debitorului, precum și despre bunurile sale. Aceste organisme nu pot refuza furnizarea 
informațiilor prin invocarea secretului profesional. 

În cursul executării silite, la cererea executorului judecătoresc, potrivit art. 660 C. proc. 
civ., instituţiile publice, instituţiile de credit şi orice alte persoane fizice sau juridice sunt 
obligate să îi comunice, de îndată, în scris, datele şi informaţiile apreciate de executorul 
judecătoresc ca fiind necesare realizării executării silite, chiar dacă prin legi speciale se dispune 
altfel. Tot astfel, organele fiscale sunt obligate să comunice, în aceleaşi condiţii, datele şi 
informaţiile pe care le administrează potrivit legii. 
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În vederea obţinerii informaţiilor necesare executării, executorul judecătoresc are acces 
liber la cartea funciară, la registrul comerţului şi la alte registre publice care conţin date despre 
bunurile debitorului susceptibile de urmărire silită.  

Pentru aflarea domiciliului, sediului sau a reședințelor părților, necesare realizării 
executării silite și comunicării actelor de procedură, executorul judecătoresc poate solicita 
informații Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date sau instanţei 
de executare. 

În cazul în care deținătorii informațiilor nu le pun la dispoziția executorului judecătoresc, 
la cererea acestuia sau a părţii interesate, instanţa de executare poate lua măsuri de sancționare 
a acestora prin aplicarea de amendă judiciară și obligarea la despăgubiri cauzate de amânarea 
executării silite. 

 

Articolul 10: Executare alternativă sau participativă 

Statele trebuie să se asigure că specialistul însărcinat cu executarea are posibilitatea de 
a adopta o procedură consensuală de executare, la cererea debitorului. 

Pentru a adapta procedura de executare silită, atât la situația creditorului, cât și a 
debitorului, statele trebuie să permită participarea activă a părților la procedura de executare. 

Textul comentat, impune două cerințe indispensabile din perspectiva respectării 
drepturilor părților, în realizarea unei executări silite: în primul rând, posibilitatea părților, ca 
la cererea debitorului, să adopte o procedură consensuală de executare și, în al doilea rând, 
pentru a putea da valoare primei cerințe, legislația să permită părților să participe efectiv și 
activ, la executarea silită. Aceste cerințe pot fi privite și ca două principii, aplicabile individual 
sau cumulativ, respectiv principiul executării alternative și principiul participativității părților. 

Legislația noastră, prin art. 630 C. proc. civ., prevede că, sub supravegherea executorului 
judecătoresc, în tot cursul executării silite, creditorul şi debitorul pot conveni ca aceasta să se 
efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor băneşti sau altor bunuri ale 
debitorului, ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se facă prin bună învoială sau ca plata 
obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege. 

În cursul executării silite, părțile au o serie de drepturi, recunoscut de art. 645 C. proc. 
civ., cum ar fi: de a asista, personal sau prin reprezentanții legali, la efectuarea tuturor actelor 
de executare silită; de a lua cunoștință de actele dosarului de executare; de a obține copii de 
pe actele de executare; de a contesta actele de executare sau executarea însăși. 

Coroborând cele două reglementări, putem afirma că în legislația națională sunt 
transpuse cele două principii ale Codului, la care ne-am referit, dezvoltând, uneori, perspective 
mai facile părților, cărora, pe de o parte, le sunt respectate drepturile, iar, pe de altă parte, le 
sunt puse la dispoziție instrumente facile, determinând unele forme de manifestare a 
principiului dispoziției. 

 

Articolul 11: Redresarea debitorului 

Atunci când sunt necesare măsuri pentru redresarea debitorului, statele introduc 
proceduri care fac posibilă reeșalonarea obligațiilor debitorului. 
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Posibilitatea eșalonării obligațiilor debitorului nu este lăsată doar la aprecierea și 
disponibilitatea creditorului urmăritor, ci, un alt principiu al Codului, cere ca și Statul să 
urmărească crearea unor asemenea posibilități. 

Prin adoptarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanei fizice, 
legiuitorul român a prevăzut o serie de norme menite să ofere debitorilor de bună credință 
posibilitatea de a-și eșalona obligațiile restante, printr-un plan de rambursare a datoriilor. Chiar 
dacă inițiatorii aceste legi, prin expunerea de motive, atribuiau necesitatea adoptării acestor 
măsuri contextului economic creat după perioada de criză și austeritate din anii 2010-2012, care 
a atras înmulțirea numărului debitorilor aflați în imposibilitatea de a-și plăti ratele la bănci, 
totuși, reglementarea nu îi protejează doar pe debitorii băncilor, ci, în egală măsură, și pe cei 
care sunt în imposibilitatea de a-și restitui datoriile acumulate la diverși creditori. 

Tot în categoria măsurilor de protecție a debitorului urmărit intră și reglementarea 
restrângerii executării, prevăzută de art. 702 C. proc. civ. Măsura poate fi luată de instanța de 
executare, la cererea debitorului, în cazurile în care creditorul urmăreşte în acelaşi timp mai 
multe bunuri mobile sau imobile a căror valoare este vădit excesivă în raport cu creanţa ce 
urmează a fi satisfăcută. Dacă cererea este admisă, instanța poate să restrângă executarea la 
anumite bunuri și să suspende executarea celorlalte bunuri. 

 

Articolul 12: Utilizarea noilor tehnologii 

Actele de executare pot fi realizate folosind toate formele de întocmire, inclusiv cele non-
materiale, sub rezerva măsurilor de precauție prevăzute de legislația națională a statului în care 
se face executarea. 

Era informatică a depășit de mult granițele procesului civil, sistemul judiciar beneficiind 
astăzi de sisteme informatice, de acces la internet, de posibilitatea de comunicare electronică, 
etc. De asemenea, informatizarea sistemului judiciar este o preocupare permanentă, declarată, 
a Ministerului Justiției, în intenția de a oferi justițiabililor un acces mai facil la informații, dar 
și de a eficientiza activitatea judecătorilor și a personalului auxiliar al instanțelor judecătorești. 

Dacă ne referim la posibilitatea de a se depune cererea de executare în format electronic 
și, de asemenea, transmise electronic, de pildă prin e-mail, reglementată de art. 664 C. proc. 
civ., observăm că informatizarea este indispensabilă și executării silite. 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a încheiat o serie de protocoale cu 
autorități și instituții ale statului, instrumente puse la dispoziția executorilor judecătorești 
pentru a obține cu celeritate informații privitoare la patrimoniul și veniturile debitorilor 
urmăriți. 

 

Articolul 13: Concursul forțelor de ordine publică 

Atunci când persoanele competente cu punerea în executare solicită, statul trebuie, pe 
răspunderea sa, să asigure, într-o perioadă de timp rezonabilă, concursul forțelor de ordine 
publică. 

Statele trebuie să se asigure că executorii judecătorești și agenții de executare sunt 
abilitați, pentru punerea în aplicare a unei măsuri de executare, să intre în spațiile care aparțin 
debitorului sau sunt ocupate de către acesta, chiar și fără consimțământul acestuia sau în absența 
acestuia. 
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În cazul în care bunurile debitorului se găsesc la o terță persoană, este necesară 
autorizarea instanței pentru a intra în respectivul loc. 

Rolul statului de a asigura executarea în mod prompt şi efectiv a hotărârilor judecătoreşti 
şi a altor titluri executorii, este cuprins în art. 626 C. proc. civ. Astfel, statul, prin intermediul 
executorilor judecătorești, este obligat să asigure executarea silită, atunci când aceasta este 
solicitată. De asemenea, reglementarea menționată prevede că, în caz de refuz, cei vătămaţi au 
dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit. Pentru asigurarea executării silite, statul 
este dator să pună la dispoziția executorilor judecătorești, la nevoie, forțele de ordine publică 
necesare. 

Procedura prin care agenții forței publice sprijină îndeplinirea promptă și efectivă a 
tuturor actelor de executare silită este prevăzută de art. 659 C. proc. civ. Potrivit acestei 
reglementări, intervenția agenților forței publice se realizează numai atunci când executorul 
judecătoresc apreciază că este necesară, ori în cazurile în care legea o impune8. Agenţii forţei 
publice nu pot refuza să sprijine activitatea de executare silită sub motiv că există impedimente, 
de orice natură, la executare, răspunderea pentru nesocotirea acestor impedimente fiind 
purtată de către executorul judecătoresc.  

În ceea ce privește accesul executorului judecătoresc la bunurile debitorului, art. 680 C. 
proc. civ., prevede două situații: prima situație, în care debitorul consimte, iar executorul 
judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul acestuia, 
precum şi în orice alte locuri și cea de a doua situație, în care lipsa consimțământului 
debitorului, poate fi acoperită de concursul forței publice. Scopul pentru care executorul 
judecătoresc pătrunde în aceste încăperi este evident, pentru a identifica bunurile urmăribile și 
pentru a aplica măsuri de indisponibilizare a acestora, în vederea executării silite. 

Situații deosebite sunt cele în care bunurile debitorului sunt deținute de un terț, ori când 
titlul executoriu în baza căruia a început executarea silită nu este o hotărâre judecătorească, 
situații în care, potrivit art. 680 alin. (2) C. proc. civ., necesită o autorizare din partea instanței 
de executare. 

 

Articolul 14: Transparența 

Statele trebuie să se asigure că publicul este informat cu privire la măsurile de executare. 

Statele trebuie să utilizeze noile tehnologii pentru a permite cooperarea între executorii 
judecătorești atât pe plan intern, cat și internațional. 

Creditorul trebuie să aibă posibilitatea de a fi informat cu privire la procedura de 
executare, prin utilizarea noilor tehnologii, acolo unde este cazul. 

În ceea ce privește transparența actelor de executare, legiuitorul român se află între 
două coordonate: pe de-o parte trebuie să creeze cadrul legal pentru asigurarea respectării 
secretului profesional, astfel încât doar cei implicați în activitatea de executare silită să 

 

8 Pentru o analiză amănunțită asupra rolului forței publice în executarea silită, a se vedea: B. Vlad, 
V. Lozneanu, Rolul agenților forței publice în executarea silită, în volumul Conferinței Instituții ale procesului 
civil și ale executării silite, Tîrgu Mureș, 29-31 august 2013, Editura Universul Juridic, București, pp. 65-71. 
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cunoască actele dosarului de executare, iar, pe de altă parte, să ofere reglementări care să 
asigure informarea publicului despre măsurile de executare dispuse. 

În rândul actelor de executare al căror conținut s-a apreciat că este necesară asigurarea 
publicității, au fost incluse: publicațiile și anunțurile de vânzare, notările privind executarea 
silită din registrele publice și desfășurarea unora dintre termenele de procedură execuțională, 
cum ar fi licitațiile publice pentru vânzarea bunurilor. 

Prin intermediul registrelor de publicitate este asigurată informarea publicului larg cu 
privire la executarea silită, orice persoană interesată sau vătămată în drepturile sale de această 
procedură putându-și valorifica dreptul la acțiune. 

Anual, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești publică în Monitorul Oficial al 
României Tabloul executorilor judecătorești, fiind, astfel, asigurată publicitatea acestei 
informații, foarte utilă justițiabililor. De asemenea, aceste informații, alături de multe altele, 
sunt publice și pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. 

Este adevărat că utilizarea noilor tehnologii în materia executării silite rămâne un 
deziderat. Chiar dacă majoritatea executorilor judecătorești din România utilizează diverse 
programe informatice, nu există un sistem centralizat care să le unească și care să fie, în limitele 
prevăzute de lege, un instrument de informare pus la dispoziția părților interesate, mai ales a 
creditorilor. 

 

Articolul 15: Extrateritorialitatea 

Orice măsură care are efecte de natură extrateritorială poate fi pusă în aplicare numai de 
către un funcționar sau agent de executare a statului de la locul de executare. 

Executorii judecătorești pot pune în executare hotărârile judecătorești străine, 
recunoscute în România, potrivit dispozițiilor privitoare la executarea hotărârilor străine, 
cuprinse în Codul de procedură civilă (art. 1.103 – 1.110), neavând o competență extranațională. 

Recunoașterea hotărârilor străine se realizează după procedura prevăzută de art. 1.095 – 
1.102 C. proc. civ., cu mențiunea că termenul de hotărâri străine se referă la actele de jurisdicţie 
contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cele notariale sau ale oricăror 
autorităţi competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene. 

Hotărârilor judecătorești emise în statele Uniunii Europene le sunt aplicabile dispozițiile 
regulamentelor Uniunii, în materie de recunoaștere și executare, dispoziții pe care le-am mai 
arătat. 

 

PARTEA 2 - EXECUTORII JUDECĂTOREȘTI ȘI AGENȚII DE EXECUTARE 

 

Articolul 16: Specializarea executorilor judecătorești și a agenților de executare 

Numai un executor judecătoresc sau un agent de executare autorizat de stat poate efectua 
o procedură de executare, în conformitate cu legislația națională. 

Codul recunoaște un veritabil monopol de executare în favoarea agenților abilitați de 
stat, formulă ce beneficiază de un anumit caracter de generalitate. Codul se referă însă frecvent 
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atât la „agenții de executare”, cât și la „executorii judecătorești”. Soluția este inevitabilă 
datorita caracterului de universalitate a Codului. Așa cum am remarcat, deși marea majoritate 
a agenților de executare sunt executori judecătorești ce exercita o profesie organizată pe baze 
liberale, există încă state în care agenții de executare sunt funcționari publici, în general 
funcționari judecătorești. Dar trebuie să recunoaștem că există și țări în care agenții de 
executare nu sunt funcționari judecătorești, ci fac parte din alte structuri ale autorităților 
publice, cum este cazul șerifilor în SUA, Canada, Republica Sud Africană etc. 

În România, organul de executare învestit cu autoritate de stat pentru punerea în 
executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii este executorul judecătoresc, 
iar actele îndeplinite de acesta sunt acte de autoritate publică şi au forţa probantă prevăzută 
de lege. 

Prin reglementarea actuală, executorii judecătoreşti exercită o profesie autonomă 
prestând un serviciu public, acţionând la solicitarea părţilor, activitatea lor fiind coordonată şi 
controlată de Ministerul Justiţiei. 

Executorii judecătoreşti sunt organe cu plenitudine de competenţă în materie de 
executare silită, potrivit art. 623 C. proc. civ. (competenţa generală), atribuţiile acestora fiind 
statornicite şi prin Legea nr. 188/2000 la art. 7 lit. a)-i) (competenţa materială). 

 

Articolul 17: Obligațiile 

Agentul autorizat sau executorul judecătoresc este obligat să respecte măsurile de punere 
în executare necesare, de fiecare dată când legea prevede, cu excepția cazului în care există 
impedimente prevăzute de lege sau orice altă cauză justificată, acestea fiind lăsate la aprecierea 
executorului de executare, în conformitate cu normele de etică profesională. 

Acesta este obligat să păstreze secretul profesional. 

Unul dintre principiile aplicabile executării silite este principiul legalității, reglementat 
de art. 625 C. proc. civ., de la care executorul judecătoresc nu se poate abate și potrivit căruia 
executarea silită se realizează cu respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale 
tuturor persoanelor interesate. 

În administrarea dosarelor de executare, actele de executare trebuie realizate 
respectând dispozițiile coroborate de drept execuțional civil și de exercitare a profesiei, 
aprecierile executorului judecătoresc ținând cont și de normele de etică profesională. 

Impedimentele sau cauzele care justifică neluarea unei măsuri de executare trebuie 
analizate și soluționate de executorul judecătoresc, astfel încât să i se dea valoare rolului său 
activ în executarea silită, iar dacă rezolvarea impedimentului cade în sarcina instanței de 
executare, aceasta trebuie, de îndată, sesizată. 

În rândul obligațiilor executorului judecătoresc, prin art. 43 din Legea nr. 188/2000, a 
fost reglementat secretul profesional cu privire le actele și faptele despre care a luat cunoștință 
în cadrul activității, obligație pe care trebuie să o îndeplinească chiar și după încetarea funcției. 
De asemenea, secretul profesional se extinde și la salariații executorului judecătoresc, iar 
răspunderea pentru nerespectarea acestei obligații profesionale îi aparține tot acestuia. 
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Articolul 18: Statutul profesional al agenților de executare 

Persoanele responsabile cu punerea în executare sunt subiecții unor reglementări care 
guvernează statutul lor profesional, care garantează calitatea executării prin solicitarea unui 
nivel înalt de calificare juridică. 

Executorii judecătorești și agenții de executare trebuie să fie obligați să se conformeze 
obligațiilor privind formarea inițială și continuă. 

Întreaga activitate a executorilor judecătorești din România este reglementată prin Legea 
nr. 188/2000, completându-se, din punct de vedere procedural, cu Codul de procedură civilă. În 
cuprinsul acestei legi, prin art. 7, au fost prevăzute atribuțiile executorului judecătoresc: 

- punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii; 

- notificarea actelor judiciare și extrajudiciare; 

- comunicarea actelor de procedură; 

- recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe; 

- aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească; 

- constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă; 

- întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de 
consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă; 

- întocmirea, potrivit legii a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a 
cecurilor, după caz; 

- orice alte acte sau operațiuni date prin lege în competența lui. 

Principalele drepturi ale executorului judecătoresc, reglementate de art. 36-42 din Legea 
nr. 188/2000, sunt: 

- stabilitatea în funcție; 

- vechimea în funcție juridică de specialitate; 

- în exercitarea profesiei sunt ocrotiți de lege; 

- dreptul la onorarii, pentru serviciul prestat; 

- dreptul la concediu de odihnă; 

- dreptul la asigurări sociale, pe baza contribuțiilor la sistemele de asigurări sociale. 

Legea nr. 188/2000 reglementează, prin art. 44, obligaţia executorilor judecătorești de 
a participa, cel puţin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate 
de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, de Camerele Executorilor Judecătoreşti de 
pe lângă Curţile de Apel, de instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la 
alte forme de perfecţionare profesională. În acest sens, în cadrul Uniunii a fost înființat Centrul 
Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești. 
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Articolul 19: Etica profesională 

Statele trebuie să ia măsuri pentru a defini regulile de etică profesională a agenților de 
executare și executorilor judecătorești. 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, a adoptat o serie de reguli de etică 
profesională aplicabile executorilor judecătorești, cuprinse în Codul deontologic al executorului 
judecătoresc, anexă a Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de 
executor judecătoresc. 

Codul deontologic al executorului judecătoresc cuprinde norme privind conduita 
executorului judecătoresc, precum și relațiile acestuia cu persoanele cu care intră în contact. 

 

Articolul 20: Disciplina profesională 

Trebuie să fie prevăzută o procedură disciplinară care respectă regulile unui proces 
echitabil în fața unui organ independent care decide, în cadrul unei proceduri contradictorii. 

Sancțiunile disciplinare trebuie să fie definite și să fie proporționale cu gravitatea 
abaterilor săvârșite. 

Decizia disciplinară poate fi atacată. 

Legea nr. 188/2000, așa cum este și firesc, acordă o atenție deosebită răspunderii 
disciplinare a executorului judecătoresc determinând abaterile pentru care intervine: 

- nerespectarea secretului profesional;  

- încălcarea incompatibilităţilor şi interdicţiilor prevăzute de lege;  

- săvârşirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probităţii profesionale ori bunelor 
moravuri;  

- neîndeplinirea obligaţiilor privind formarea profesională a executorilor judecătoreşti 
stagiari, angajaţi pe bază de contract;  

- întârzierea sistematică şi neglijenţa în efectuarea lucrărilor;  

- absenţa nejustificată de la birou;  

- omisiunea de a efectua publicitatea vânzării prin Registrul electronic de publicitate a 
vânzării bunurilor supuse executării silite, conform prevederilor art. 35 alin. (2). 

Dispozițiile Legii nr. 188/2000, se completează în ceea ce privește răspunderea 
disciplinară, ca și în alte situații, cu dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare a Legii, 
cât și cu cele cuprinse în Statutul profesiei, astfel stabilindu-se procedura de soluționare care 
este una contradictorie, fiindu-le respectate toate drepturile procesuale, atât executorilor 
judecătorești care fac obiectul acțiunilor disciplinare, cât și titularilor acestor acțiuni. 

Acţiunea disciplinară se exercită de ministrul justiţiei sau de Colegiul director al Camerei 
Executorilor Judecătoreşti şi se judecă de Consiliul de disciplină al acesteia, format din 3 membri 
aleşi de adunarea generală a Camerei Executorilor Judecătoreşti, pe o perioadă de 3 ani. 
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Executorul judecătoresc împotriva căruia a fost promovată acţiunea disciplinară are 
dreptul să cunoască toate actele dosarului, să solicite probe în apărare şi să fie asistat de un 
avocat. 

Dacă se constată că executorul judecătoresc a săvârşit abaterea, apreciind în funcție de 
gravitate și de conduita generală a acestuia, completul dispune aplicarea uneia dintre 
sancţiunile prevăzute de lege: 

- mustrare; 

- avertisment; 

- amendă de la 500 lei la 3.000 lei; 

- suspendarea din funcţie pe o durată de la o lună la 6 luni; 

- excluderea din profesie. 

Împotriva hotărârii Consiliului de disciplină părţile pot face contestaţie, în termen de 15 
zile de la comunicare, la Comisia superioară de disciplină a Uniunii Naţionale a Executorilor 
Judecătoreşti, formată din reprezentanţii Camerelor aleşi și care soluționează contestația în 
complet de 5 membri. 

Hotărârea Comisiei superioare de disciplină este definitivă şi poate fi atacată cu 
contestaţie la curtea de apel. 

 

Articolul 21: Activități secundare 

Statutul profesional trebuie să permită executorilor judecătorești și agenților de executare 
să desfășoare activități secundare, care sunt compatibile cu poziția lor. 

În special, aceștia trebuie să poată fi autorizați să procedeze la recuperarea pe cale 
amiabilă a creanțelor. 

În legislația românească, potrivit art. 42 din Legea nr. 188/2000, exercitarea funcției de 
executor judecătoresc este incompatibilă cu:  

- activitatea salarizată în cadrul altor profesii,  

- calitatea de deputat sau de senator ori de consilier în consiliile judeţene sau locale, pe 
durata mandatului; 

- desfăşurarea unor activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;  

- calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat comandidat în societăţile 
în comandită simplă sau pe acţiuni, administrator al unei societăţi cu răspundere limitată, 
preşedinte al unui consiliu de administraţie, membru al consiliului de conducere, director 
general sau director al unei societăţi pe acţiuni, administrator al unei societăţi profesionale.  

Fiind apreciate drept compatibile cu poziția lor, executorilor judecătorești le este permis 
să desfășoare activități didactice universitare, artistice, literare şi publicistice. 
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Una dintre atribuțiile executorului judecătoresc este cea de recuperare pe cale amiabilă 
a oricărei creanțe, această activitate putând fi realizată fără necesitatea unei autorizări, la 
simpla cerere a părți sau a părților interesate. 

 

PARTEA 3 - AUTORITĂȚI JUDICIARE 

 

Articolul 22: Rolul judecătorilor 

Doar un judecător se poate pronunța cu privire la litigiile care decurg din punerea în 
executare și dispune măsurile necesare pentru efectuarea executării, la cererea uneia dintre 
părți ori a agentului de executare sau a executorului judecătoresc. 

Instanța căreia îi este adresată o astfel de cerere de către debitor, o terță persoană 
interesată, agentul de executare sau executorul judecătoresc, poate suspenda sau anula o măsură 
de executare doar pentru un motiv justificat. 

Art. 651 C. proc. civ., toate cererile de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la 
executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor 
date de lege în competenţa altor instanţe sau organe, sunt soluționate de către instanța de 
executare. 

Textul citat prezintă o semnificație particulară și prin faptul că îi conferă agentului de 
executare (executorului judecătoresc) legitimare procesuală activă în litigiile privind 
contestațiile la executare ori soluționarea altor incidente intervenite în cursul executării silite. 
Noul Cod de procedură civilă conferă, în mod expres, legitimare procesuală executorului 
judecătoresc în varii situații, cum sunt cele privind încuviințarea  executării silite (art. 666 alin. 
1), autorizarea de a pătrunde în locurile unde se află bunurile debitorului, în cazul în care titlul 
executoriu este constituit dintr-un alt act decât o hotărâre judecătorească (art. 680 alin. 2), 
constatarea perimării (art.698 alin. 1) și numirea unui curator special în condițiile art. 688) 

Competența materială a instanței de executare este atribuită judecătoriei, iar 
competența teritorială este determinată de domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, la data 
sesizării executorului judecătoresc, astfel încât, orice schimbare a domiciliului sau sediului 
debitorului ori, după caz, al creditorului, după începerea executării silite nu atrage schimbarea 
competenței instanței de executare. 

Potrivit art. 719 C. proc. civ., până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei 
cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive 
temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea.  

Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să plătească în prealabil o 
cauţiune, calculată procentual, la valoarea obiectului cererii, iar dacă cererea nu este evaluabilă 
în bani, cauțiunea este de regulă în cuantum fix, de 1.000 lei, sau un alt cuantum stabilit de 
lege. 

Articolul 719 alin. (2) C proc. civ. determină următoarele cote ale cauțiunii, în funcție de 
obiectul cererii: 

a) de 10%, daca aceasta valoare este pana la 10.000 lei; 

b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 10.000 lei; 
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c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei; 

d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depășește 1.000.000 lei. 

 

Articolul 23: Termenul de executare 

Instanța poate modifica o măsură de executare și poate acorda termene de executare. 

Intervenția instanței în cursul executării silite survine doar în urma unei sesizări privind 
un incident apărut în buna desfășurare a procedurii execuționale. Părțile sau orice persoană 
interesată poate formula cereri privitoare la executarea silită, inclusiv cereri privitoare la 
eșalonări de plată, acordarea unor termene de plată, anularea sau modificarea unei măsuri de 
executare etc.  

În cazurile în care părțile se înțeleg ori creditorul este de acord cu solicitarea debitorului 
de modificare a unei măsuri de executare sau de acordare a unui termen de plată, nu mai este 
necesară intervenția instanței de executare, executorul judecătoresc urmând să dea valoare 
dreptului de dispoziție al creditorului urmăritor. 

 

Articolul 24: Controlul activităților agentului de executare și executorului 
judecătoresc 

Cu excepția cazului în care sunt agenți ai statului, agenții de executare și executorii 
judecătorești își desfășoară activitatea sub supravegherea Ministerului Public, care poate, acolo 
unde este cazul, să le acorde asistență acestora. 

Ministerul Public înregistrează toate plângerile formulate împotriva unei măsuri de 
executare. 

Una dintre atribuțiile Ministerului Public, în activitatea de executare silită, este, potrivit 
art. 658 C. proc. civ., aceea de a sprijini executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri 
executorii. De asemenea, Ministerul Public, poate să ceară punerea în executare a hotărârilor 
judecătorești și a altor titluri executorii. 

Legea de organizare a profesiei de executor judecătoresc, prin art. 60, privește controlul 
din două perspective: în primul rând, din perspectiva actelor întocmite de către executorul 
judecătoresc și care sunt supuse controlului instanțelor judecătorești competente; iar, în al 
doilea rând, din perspectiva activității executorului judecătoresc care este supusă controlului 
profesional. 

Chiar dacă nu există o dispoziție expresă în Lege, pe lângă răspunderea disciplinară a 
executorului judecătoresc subzistă și celelalte două forme ale răspunderii, respectiv cea civilă 
și cea penală, aspect semnalat în doctrina de specialitate. 

Potrivit Legii, controlul profesional se exercită de Ministerul Justiţiei, prin inspectori 
generali de specialitate, şi de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, prin Consiliul său 
de conducere, care poate să delege unele atribuții de control Colegiului director al Camerei 
executorilor judecătoreşti, şi va avea în vedere: 

a) organizarea şi funcţionarea camerelor executorilor judecătoreşti şi a birourilor 
executorilor judecătoreşti; 
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b) calitatea actelor şi lucrărilor efectuate de executorii judecătoreşti;  

c) comportarea executorilor judecătoreşti în raporturile de serviciu, cu autorităţile 
publice şi cu persoanele fizice şi juridice.  

 Se poate observa că în România, rolul Ministerului Public în exercitarea controlului 
asupra activității executorului judecătoresc nu vizează răspunderea disciplinară, ci, eventual, 
răspunderea penală9. 

 

PARTEA 4 - DISPOZIȚII COMUNE CU PRIVIRE LA MĂSURILE DE EXECUTARE 

 

Articolul 25: Bunuri care nu pot fi puse sub sechestru 

Toate bunurile pot fi puse sub sechestru, cu excepția acelor bunuri considerate, prin 
dispozițiile dreptului intern, neurmăribile. În eventualitatea în care s-a instituit o poprire pe 
conturile bancare, o sumă suficienta pentru a asigura subzistența debitorului și a familiei sale, 
trebuie să fie lăsată la dispoziția acestuia, sumă care este stabilită prin lege. 

Bunurile neurmăriblie, potrivit art. 727 C. proc. civ., sunt: 

a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului și familiei sale și 
obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel; 

b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap și cele destinate îngrijirii bolnavilor; 

c) alimentele necesare debitorului și familiei sale pe timp de 3 luni, iar dacă debitorul se 
ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate 
obținerii mijloacelor de subzistență și furajele necesare pentru aceste animale până la noua 
recoltă; 

d) combustibilul necesar debitorului și familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă; 

e) scrisorile, fotografiile și tablourile personale sau de familie și altele asemenea; 

f) bunurile declarate neurmăribile în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. 

Mai sunt reglementate o serie de limitări în ceea ce privește urmărirea salariilor și a altor 
venituri periodice, a pensiilor acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și a altor sume ce 
se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia. 
Astfel, potrivit art. 729 C. proc. civ., acestea pot fi urmărite: 

a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație 
de întreținere sau alocație pentru copii; 

 

9 Potrivit art. 63 alin. (3) C. proc. pen., „urmărirea penală a infracțiunilor săvârșite (…) se efectuează 
de către organul de urmărire penală din circumscripția instanței competente să judece cauza”, iar potrivit 
art. 38 alin. (1) „[c]urtea de apel judecă în primă instanță (…) infracțiunile săvârșite de avocați, notari publici, 
executori judecătorești (…)” 
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b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. 

Dacă sunt pornite mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, urmărirea nu poate depăși 
jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanțelor, cu excepția 
cazurilor în care prin lege se prevede altfel. 

Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt 
destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât 
cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părții ce depășește 
jumătate din acest cuantum. 

 

Articolul 26: Imunitatea 

Cazurile de imunitate trebuie să fie specificate în mod clar în legislația națională, în 
special în ceea ce privește entitățile de stat și publice, precum și în ceea ce privește personalul 
diplomatic.  

La nivel național există o bogată legislație care reglementează imunitățile ori prin care 
România aderă la o serie de protocoale sau acorduri europene ori internaționale, din rândul 
căreia amintim: Decretul nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la 
Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea 
generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 194710; Legea nr. 192/2007 privind 
aderarea României la Protocolul opțional la Convenția de la Viena cu privire la relațiile 
diplomatice, referitor la soluționarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 
196111; Legea nr. 190/2007 privind aderarea României la Protocolul opțional la Convenția de la 
Viena cu privire la relațiile diplomatice, referitor la soluționarea obligatorie a diferendelor, 
adoptat la Viena la 24 aprilie 196312 etc. 

Imunitățile sunt acordate de regulă misiunilor diplomatice și consulare a unui stat pentru 
ca agenții săi să-și poată desfășura activitatea în bune condiții și fără acțiuni stânjenitoare din 
partea autorităților din statul în care aceștia sunt acreditați. Imunitatea poate privi și urmărirea 
silită, ceea ce semnifică inadmisibilitatea efectuării unor acte de executare asupra bunurilor 
aparținând unei misiuni diplomatici sau consulare13. 

 

Articolul 27: Proporționalitatea măsurilor de executare 

Modalitatea de executare trebuie să fie proporțională cu valoarea creanței. În cazul unui 
abuz, creditorul poate fi obligat la repararea prejudiciului. 

Potrivit art. 622 alin. (3) C. proc. civ. executarea silită se realizează prin oricare dintre 
formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin 

 

10 Publicat în B. Of. nr. 91 din 27 iulie 1970. 

11 Publicată în M. Of. nr. 425 din 26 iunie 2007. 

12 Idem. 

13 A se vedea M. Malița, Diplomația, Editura didactică și pedagogică, București 1975, ediția a II-a, p. 
240-242. 



 

Ghid de bune practici în activitatea de executare silită 

24 

titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităților sau a altor sume acordate potrivit legii prin 
titlu, precum și a cheltuielilor de executare. Acest text procedural este unul de principiu și el 
poate fi interpretat, în opinia noastră, atât ca un drept recunoscut creditorului urmăritor, cât 
și ca un îndemn la vigilență și la respectarea legii adresat executorului judecătoresc pentru a nu 
depăși aceste limite. 

Această concluzie o putem desprinde și din art. 629 C. proc. civ., care dispune că, 
„veniturile și bunurile debitorului pot fi supuse executării silite (…) numai în măsura necesară 
pentru realizarea drepturilor creditorilor.” 

Nerespectarea acestor reglementări justifică dreptul debitorului de a formula contestație 
la executare, prin soluționarea căreia poate obține desființarea actelor de executare și obligarea 
creditorului sau a executorului judecătoresc la restituirea sumelor încasate în excedent. 

Prestația executorului judecătoresc, într-o atare situație, poate fi analizată și din 
perspectiva răspunderii disciplinare, dacă se formulează o plângere în acest sens. 

 

Articolul 28: Autonomia executorului judecătoresc și a agentului de executare 

Executorul judecătoresc sau agentul de executare aplică în mod autonom măsura cea mai 
adecvată pentru drepturile creditorului și drepturile fundamentale ale debitorului. 

De fiecare dată când este pus în situația de a decide cu privire la măsura de executare 
silită pe care urmează să o aplice, decident este executorul judecătoresc. Agentul de executare 
va trebui, însă, să respecte o serie de rigori. În primul rând, executorul trebuie să respecte 
dispozițiile legale, în al doilea rând, dreptul de dispoziție al creditorului urmăritor, în al treilea 
rând, dacă există, prescripțiile instanței de executare, iar, nu în ultimul rând, dreptul celorlalți 
participanți la executarea silită și al terților. 

În concepția textului comentat executorul judecătoresc trebuie să realizeze un echilibru 
în privința modului de promovare a drepturilor și intereselor legitime ale părților raportului de 
executare silită. Pentru realizarea unui atare scop se cuvine ca executorul judecătoresc să 
exercite un rol activ și să acționeze, în toate cazurile, în limitele și condițiile strict determinate 
de lege. 

 

Articolul 29: Flexibilitatea măsurilor de executare 

Statele trebuie să organizeze sistemele de executare prin adaptarea acestora la interesele 
creditorului și situația economică și socială a debitorului. Din acest motiv, ele trebuie să 
diversifice măsurile de executare, astfel încât executorul judecătoresc sau agentul de executare 
să poată alege între acestea, având în vedere circumstanțele. 

În sistemul execuțional românesc există modalități de executare silită diverse și eficiente 
pentru urmărirea bunurilor mobile sau imobile ale debitorului ori pentru predarea acestora 
creditorului. 

Modalitățile de executare silită reglementate de legislația noastră sunt axate pe 
urmărirea bunurilor și a veniturilor debitorului, prezente și viitoare, prin executarea silită 
mobiliară, executarea silită imobiliară și urmărirea veniturilor, în funcție de natura acestora. 
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Principiul disponibilității îi permite creditorului să opteze pentru oricare dintre formele 
și modalitățile de executare silită prevăzute de lege. Existența unor restricții legale ori a unor 
excepții de la această regulă nu este de natură să prejudicieze interesele legitime ale părților. 
Astfel, de pildă, pentru ca modalitatea de executare aleasă să nu fie disproporționată în raport 
cu creanța urmărită, art. 813 alin. (5) C. proc. civ. stipulează că în cazul titlurilor executorii 
privitoare la creanțe a căror valoare nu depășește 10.000 lei, vânzarea bunurilor imobile ale 
debitorului poate fi făcută numai dacă debitorul nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are 
bunuri urmăribile, însă nu pot fi valorificate. Prin aceasta, legiuitorul a protejat patrimoniul 
debitorului, astfel încât, pentru recuperarea unor datorii de mică valoarea, executarea silită să 
se îndrepte împotriva unor bunuri de o valoare echivalentă. 

Totuși, potrivit aceleiași reglementări, refuzul nejustificat al debitorului de a furniza 
executorului judecătoresc informațiile, lămuririle și dovezile necesare, precum și furnizarea cu 
rea-credință de informații incomplete în legătură cu existența și valoarea unor bunuri mobile 
ori a unor venituri de natură a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanței permit 
declanșarea urmăririi silite imobiliare chiar dacă valoarea creanței nu depășește 10.000 lei. 

 

Articolul 30: Flexibilitatea privind natura bunurilor 

Statele adaptează măsurile de executare la natura juridică a bunurilor sechestrate. 

Potrivit art. 731 C. proc. Civ., creditorul, pentru realizarea creanțelor sale, poate urmări 
bunurile mobile ale debitorului, deținute de acesta sau de alte persoane. Executarea silită poate 
să vizeze și urmărirea unor imobile sau a unor venituri. 

În toate situațiile, așa cum am mai arătat și ne vom mai referi pe parcursul prezentei 
lucrări, trebuie respectate interdicțiile prevăzute de lege, respectiv: bunurile declarate 
neurmăribile, limitările privind urmărirea veniturilor, imunitățile de executare etc. 

Măsurile de executare trebuie urmate, în funcție de bunurile urmărite și de natura 
juridică a acestora, Codul de procedură civilă oferind reglementări specifice. Astfel, de exemplu, 
legea ne oferă, de exemplu, reglementări privitoare la sechestrarea autovehiculelor (art. 740); 
reglementări privitoare la vânzarea titlurilor de valoare și a unor bunuri cu regim special (art. 
757); la urmărirea silită a fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini (art. 795 – 799; la 
urmărirea veniturilor generale ale imobilelor (art. 800 – 812), la urmărirea imobilelor (art. 813 
– 863) etc. 

 

Articolul 31: Executarea în natură 

Atunci când o instanță dispune o obligație de a face sau de a nu face, aceasta trebuie să 
aibă la dispoziție și o măsură de constrângere.  

Legislația națională, prin art. 906 C. proc. civ.,  reglementează procedura de aplicare a 
penalităților în situația neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor de a face sau de a nu face, 
iar prin art. 907 C. proc. civ., interzice acordarea daunelor cominatorii pentru neîndeplinirea 
acestor obligații. 
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Articolul 32: Executarea asupra persoanei debitorului sau a familiei sale 

Statele se asigură că punerea în executare asupra persoanei se face cu respectarea 
Convențiilor, Cartelor și Declarațiilor. 

Încarcerarea pentru datorii civile este interzisă. 

Executarea silită asupra membrilor familiei debitorului trebuie să fie interzise și 
supremația intereselor copilului trebuie să fie respectată. 

Codul de procedură civilă reglementează aplicarea prioritară a tratatelor internaționale 
privitoare la drepturile omului, în toate materiile reglementate, inclusiv în materia executării 
silite. Astfel, art. 3 C.proc. civ., dispune că dispozițiile privind drepturile și libertățile 
persoanelor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Constituția, Declarația Universală 
a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. 

O altă dispoziție a aceleiași reglementări statuează că, dacă există neconcordanțe între 
pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte 
și prezentul cod, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care 
prezentul cod conține dispoziții mai favorabile. 

În materia hotărârilor privitoare la minori, Codul de procedură civilă conține dispoziții 
specifice, prin art. 910 – 914, în care legiuitorul a urmărit interesul suprem al copilului minor, 
fiind chiar prevăzut în mod expres, în art. 911 alin. (4), că nu este permis niciunei persoane să 
bruscheze minorul sau să exercite presiuni asupra lui pentru realizarea executării silite. 

 

PARTEA 5 - DISPOZIȚII COMUNE ȘI MĂSURI PROVIZORII 

 

Articolul 33: Dreptul la o măsură provizorie sau conservatorie 

Orice creditor care face dovada unor circumstanțe justificate, poate obține o autorizare 
din partea instanței pentru aplicarea unei măsuri provizorii sau conservatorii, pentru a asigura 
protecția drepturilor sale. 

Creditorul care este titularul unui titlu executoriu poate pune în aplicare măsura provizorie 
sau conservatorie fără autorizarea instanței. 

Codul de procedură civilă conține o amplă reglementare a măsurilor asigurătorii și 
provizorii, în cadrul Procedurilor speciale, măsuri ce sunt puse de lege la dispoziția creditorilor 
care justifică necesitatea unei protecții a drepturilor personale. 

Măsurile asigurătorii și provizorii aplicabile în procedura civilă română sunt: sechestrul 
asigurător, reglementat de art. 952 – 959 C. proc. civ.; sechestrul asigurător al navelor civile, 
reglementat de art. 960 – 969 C. proc. civ.; poprirea asigurătorie, reglementată de art. 970 – 
971 C. proc. civ.; sechestrul judiciar, reglementat de art. 972 – 977 C. proc. civ. și măsuri 
provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală, reglementată de art. 978 – 979. C. 
proc. civ.  

Toate măsurile asigurătorii și provizorii arătate mai sus, pot fi solicitate anterior 
obținerii unui titlu executoriu. Practic, titularul unui titlu executoriu, este îndreptățit să 
solicite executarea silită, în cadrul căreia poate obține măsuri de indisponibilizare a 
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patrimoniului sau a veniturilor debitorului, iar o măsură provizorie sau conservatorie nu s-ar mai 
justifica. 

 

Articolul 34: Procedura 

Trebuie stabilită o procedură rapidă, astfel încât măsurile conservatorii sau provizorii să 
fie autorizate de către instanță. Trebuie stabilit un termen în care o asemenea măsură poate fi 
autorizată. 

Procedura nu trebuie să fie contradictorie. Persoana cu privire la care s-a luat măsura 
trebuie să aibă posibilitatea de a o contesta, fără întârziere, printr-o procedura de judecată 
simplificată. 

În cazul în care instanța consideră măsura nejustificată, obligă partea care a solicitat și a 
obținut autorizarea măsurii, să despăgubească cealaltă parte în întregime. 

Fiecare dintre măsurile asigurătorii sau provizorii arătate, beneficiază de o reglementare 
privind procedura aplicabilă, măsurile asigurătorii fiind luate, de regulă, fără citarea părților. 

În ceea ce privește măsurile asigurătorii, instanța comunică hotărârea creditorului, iar 
debitorul primește hotărârea de la executorul judecătoresc, odată cu aplicarea măsurii. Calea 
de atac la dispoziția debitorului este apelul, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanța 
ierarhic superioară. Cererea se soluționează de urgență și cu precădere, cu citarea părților în 
termen scurt. 

La cerere, prin proceduri distincte, măsurile asigurătorii sau provizorii pot fi desființate 
de către instanța de judecată, care poate să decidă și cu privire la eventualele daune și 
despăgubiri care se impun. 
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3. NORME DE RELAȚIONARE 
 

3.1 Relația executorilor judecătorești cu alte 
profesii juridice 

 

Relația cu instanțele si parchetele 
 

1. Relația dintre executorii judecătorești, pe de o parte și instanțele de judecată si 
parchete, pe de altă parte, pleacă de la premiza unei pregătiri profesionale inițiale comune și se 
bazează pe principiile profesionalismului, demnității, respectului reciproc si independenței în 
raporturile dintre cele două profesii, fiecare având acte normative si coduri deontologice proprii, 
scopul fiind asigurarea supremației legii. 

2. În ansamblul procesului civil, fazei de executare silită îi este specifică forma de 
comunicare scrisă în relația cu celelalte profesii implicate în actul de justiție. În afară de 
respectarea exigențelor procedurale, comunicarea scrisă este facilitată de utilizarea unor 
formulări clare, concise, structurate în mod logico-juridic. 

3. În vederea îndeplinirii prompte a obligațiilor procedurale, personalul salarizat al 
formelor de exercitare a profesiei de executor judecătoresc trebuie instruit astfel incât, dacă 
este cazul și are astfel de atribuții în fișa postului ocupat, să poată furniza, în situațiile urgente, 
informațiile solicitate de către instanțe, în locul executorului judecătoresc titular. 

4. În vederea eficientizării comunicării, se recomandă executorilor judecătorești 
standardizarea formularelor folosite în mod frecvent. 

5. Pentru o cât mai ușoară parcurgere a textului, recomandăm executorilor 
judecătorești folosirea în cadrul unui document a unui singur tip de caracter, dintre cele uzuale, 
având o mărime care să asigure suficienta lizibilitate (spre exemplu, caracter Times New Roman 
de 12). Majusculele urmează a fi folosite pentru abrevieri, conform regulilor gramaticale ale 
limbii române. 

6. Dacă este cazul, în funcție de tipul înscrisului comunicat, opțiunile de formatare a 
textului vor fi folosite, cu prudență, astfel: Caracterele bold si underline vor fi folosite pentru 
evidențierea unor anumite aspecte, iar caracterul italic va fi folosit pentru citate.  

7. Documentele înaintate instanțelor sau parchetelor de către executorii 
judecătorești vor fi numerotate pe fiecare pagină. În cazul înaintării copiei actelor sau a dosarelor 
de executare, se va indica în adresa de înaintare numărul de pagini transmise. 

8. Este de dorit ca executorii judecătorești să își organizeze activitatea astfel încât 
să poată răspunde solicitărilor instanțelor sau parchetelor în termenul indicat de către acestea și 
să nu provoace amânarea soluționării cauzelor. 
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9. Potrivit dispozițiilor legale, executorii judecătorești nu au obligația de suportare a 
costului actului de justiție, aceștia fiind o profesie liberală care își finanțează propria activitate. 
Pentru acoperirea costurilor de copiere, scanare si înaintare a actelor solicitate, executorii 
judecătorești vor factura si vor încasa de la partea care are obligația de plată a acestor prestații, 
suma calculată fiind în conformitate cu tariful stabilit prin Hotarâre de către Consiliul Uniunii 
Nationale a Executorilor Judecătorești. 

10. În vederea asigurării celerității specifice executării silite, este de preferat 
modalitatea de comunicare prin folosirea mijloacelor electronice. 

11. Digitalizarea procedurilor este un deziderat astfel încât se recomandă tuturor 
participanților la actul de executare silită să asigure existența în dotarea proprie a mijloacelor 
tehnice (infrastructură, programe informatice, dispozitive care asigură procesarea textului din 
format fizic în format electronic și transmiterea lui) precum și a personalului necesar. 

12. Pentru respectarea rigorilor procedurale, executorii judecătorești vor folosi 
semnătura electronică pentru comunicarea în această formă a actelor.  

13. Normele de securitate și cele privind confidențialitatea impun adoptarea unor 
măsuri care să permită verificarea și care să garanteze identitatea expeditorului și a 
destinatarului. În acest scop este utilă folosirea adreselor de poștă electronică (e-mail) oficiale 
ale instanțelor și parchetelor, a celor înregistrate de executorii judecătorești în evidențele 
Camerei din care fac parte sau a celor profesionale, puse la dispoziția fiecărui executor 
judecătoresc de către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. 

14. În cazul în care norma de procedură aplicabilă permite, rolul dovezii de comunicare 
poate fi suplinit în cazul comunicărilor electronice de folosirea opțiunii de transmitere în mod 
automat a unui răspuns (reply) atunci când e-mailul a fost deschis de către destinatar. 

15. Pentru o mai bună administrare a actului de justiție, prezentul Ghid susține 
consultările periodice între executorii judecătorești, instanțe și parchete, în cadrul unor 
workshop-uri sau comisii de lucru în care sa fie analizată colaborarea dintre cele două profesii, 
să fie identificate aspectele care sunt în divergență, practica neunitară și să fie gasite soluții 
pentru rezolvarea acestora. 

16. În relația cu procurorii, în situațiile în care sunt solicitate executorilor 
judecătorești lămuriri în legătură cu actele execuționale din dosarele care fac obiectul 
cercetărilor și/sau copii ale înscrisurilor din aceste dosare, se recomandă executorilor 
judecătorești să dea curs solicitărilor procurorilor cu celeritatea specifică domeniului penal, 
cererea de stabilire a cheltuielilor judiciare și decontul justificativ urmând a fi înaintate la 
începtului corespondenței din fiecare dosar de urmărire penală. 

 
 

Relația cu alte profesii (avocați, practicieni în 
insolvență, notari si alți colaboratori) 

 

17. Interacțiunea dintre executorii judecătorești cu celelalte profesii cu incidență în 
actul de executare silită trebuie sa fie caracterizată prin respect reciproc, profesionalism și să se 
deruleze în conformitate cu principiul legalității. 

18. În lipsa unui text de lege care să reglementeze obligația executorilor judecătorești 
de a asigura studierea la sediul acestora a dosarelor de executare, se recomandă comunicarea 
copiei dosarului de executare sau a înscrisurilor solicitate, în vederea studierii de către avocați. 

19. În vederea legalei exercitări a profesiei, avocații vor face dovada calității de 
reprezentant conform dispozițiilor legale care le regementează activitatea și ale Codului de 
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procedură civilă. Aceste aspecte vor fi verificate de către executorii judecătorești cu ocazia 
soluționării cererilor formulate de avocați în numele clienților lor. 

20. În vederea reținerii în cadrul încheierii emise de executorul judecătoresc potrivit 
normelor procedurale, a onorariului avocatului ca și sumă avansată de creditor cu titlu de 
cheltuială de executare, avocatul va înainta dovezile necesare referitoare la onorariul avocațial. 

21. Ca expresie a respectului reciproc, prezentul Ghid încurajează consultările 
reciproce între profesiile implicate cu ocazia demersurilor în domeniul legislativ, astfel încât 
inițiativele unei profesii să nu lezeze în mod direct interesele celorlalte. 

 

3.2 Relațiile executorilor judecătorești cu 
membrii altor profesii care intervin în faza de 

executare silită 
 

22. Este normal ca legăturile existente între profesioniștii dreptului să se manifeste și 
în afara cadrului instituțional. Relaționarea interumană obișnuită este favorizată în acest caz de 
domeniul de activitate comun și parteneriatul în realizarea actului de justiție. 

23. Formele de manifestare a respectului în conformitate cu regulile de civilizație sunt 
normale, însă în manifestarea acestora se recomandă decență, astfel încât să nu aducă atingere 
percepției asupra modului de îndeplinire a obligațiilor profesionale, în special asupra modului 
obiectiv în care se vor soluționa cererile cu care sunt învestiți executorii judecătorești. 

24. Dialogul interprofesional ajută atât la îmbunățirea nivelului pregătire profesională, 
cât și la evitarea sau aplanarea unor conflicte. 

25. (1) Date fiind frecventele interacțiuni în domeniul profesional, precum și pregătirea 
inițială comună, este oportun ca perfecționarea profesională a fiecărei categorii de practicieni ai 
dreptului să includă stagii comune de pregătire. Astfel, ar fi util ca, în special pregătirea 
profesională inițială să cuprindă stagii de pregătire teoretică și practică în cadrul formelor de 
exercitare a profesiei de executor judecătoresc, avocat, notar, practician în insolvență, al 
instanțelor de judecată, parchetelor. 

(2) În același scop pot fi organizate conferințe, ateliere de lucru, la care pot participa și 
specialiști din alte domenii aflate în legătură cu cel juridic, cadre din învățământul universitar, 
profesioniști din afara țării,  în care să fie abordate subiecte comune - teroretice și practice. 

(3) În scopul identificării aspectelor care prezintă o anumită divergență sau în care există 
practică neunitară, se încurajează organizarea și funcționarea unor grupuri de lucru, atât în 
interiorul fiecărei categorii de practicieni ai dreptului, cât și între profesii. În acest scop, ar fi 
utilă stabilirea unui program periodic al întâlnirilor între aceste grupuri de lucru. 

26. Pentru o mai bună administrare a actului de justiție, pot fi organizate colaborări și 
consultări în vederea elaborării unor acte normative noi sau pentru actualizarea dispozițiilor 
legale aflate în vigoare. Sunt încurajați executorii judecătorești să participe la cât mai multe 
acțiuni organizate de celelalte profesii, dacă există un interes pentru propria activitate. 

27. Formele de socializare moderne, în sistem online, prezintă avantajul unui schimb 
rapid de informații. Așadar, este încurajată formarea unor astfel de grupuri de dialog, care pot 
fi cu scop profesional sau pentru simpla socializare, în care sa fie abordată o gamă mai largă de 
subiecte. 
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28. Este utilă organizarea de competiții sportive, evenimente social-culturale sau 
recreaționale comune. 

29. Pentru strângerea relațiilor de colaborare, este util ca, la lucrările organelor de 
conducere ale fiecărei profesii, atât pe plan local cât și la nivel național, spre exemplu congrese, 
adunări generale s.a., să fie invitați și să participe reprezentanții celorlalte profesii  din domeniul 
juridic. 

30. În vederea formării unei discipline juridice, se recomandă tuturor profesiilor să 
deruleze programe de pregătire juridică a tinerilor în școli sau în ateliere de lucru organizate la 
sediile formei locale de conducere a fiecărei profesii. 

31. Implicarea profesiilor juridice în activități extraprofesionale comune prezintă 
beneficii nu doar pentru profesiile participante, dar și pentru societate, contribuind la 
îmbunătățirea gradului de înțelegere și încredere în actul de justiție. 
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4. BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA DE 

EXECUTARE SILITĂ 
 

4.1 Partea generală 
 

 

Problema nr. 1 
 

1.Enunțarea problemei 

Care va fi conduita executorului judecătoresc în cazul în care instanța de executare 
admite o contestație la executare pronunțând în acest sens nu o încheiere, ci o sentință? 

 

2.Sediul materiei 

- art. 424 alin. (1)-(2) C.proc.civ., art. 651 alin. (4) C.proc.civ., art. 720 C.proc.civ. 

 

3. Conturarea ipotezei și formularea întrebării 

În practica instanțelor de executare este întâlnită situația în care, soluționând contestația 
la executare, instanța de executare o admite pronunțând nu o încheiere, ci o sentință. În 
unele cazuri, instanța de executare menționează, la finalul dispozitivului hotărârii, faptul că 
aceasta este executorie, dar există situații în care lipsește o asemenea mențiune. 

Pentru a completa ipoteza care justifică întrebarea, ne putem imagina că executarea 
silită, directă sau indirectă, nu a încetat prin satisfacerea integrală a creanței, stadiul procedurii 
impunând efectuarea, în continuare, de acte de executare silită. Pe de altă parte, sensul 
admiterii contestației la executare este acela al anulării executării silite înseși sau, dimpotrivă, 
numai a actelor de executare silită ori doar a unora dintre ele. 

Întrebarea care se pune este aceea de a ști dacă executorul judecătoresc poate efectua 
asemenea acte având în vedere că instanța de executare s-a pronunțat prin sentință, iar 
sentințele, dacă prin lege nu se prevede altfel, nu sunt susceptibile de executare silită înainte 
de soluționarea apelului. În alți termeni, se pune problema dacă, la stăruința creditorului, 
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executorul judecătoresc ar putea valorifica perioada dintre data pronunțării sentinței și data 
soluționării apelului în contestația la executare. 

În conturarea ipotezei, menționăm că, pentru a facilita urmărirea analizei, ne vom referi 
la situația, dacă nu cea mai tipică, în orice caz cea mai severă, și anume aceea a unei hotărâri, 
calificate drept sentință, prin care, admițând contestația la executare, instanța de executare a 
desființat titlul executoriu sau a anulat executarea silită în totalitate. 

În realitate, sfera de aplicare a problemei este mai largă decât aceea generată de un 
deznodământ care anihilează în întregime procedura execuțională. 

Spre exemplu, problema propusă rămâne aceeași, dar la o scară redusă, atunci când, 
admițând contestația la executare, instanța de executare dispune, prin...sentință, anularea doar 
a actelor de executare aferente unei anumite modalități de executare ori chiar asupra unui singur 
bun/venit urmărit. Va putea executorul judecătoresc să considere non-executorie această soluție 
de primă instanță și, îndată după pronunțarea acesteia, să continue executarea silită nu doar prin 
acte de executare circumscrise altor modalități de executare decât aceea anulată, respectiv altor 
bunuri decât cel vizat de soluția anulării, ci și cu privire la modalitatea de executare, respectiv 
la bunul avut în vedere de instanța de executare, fără a mai aștepta decizia instanței de apel ? 

 

4.Soluție 

În opinia noastră, executorul judecătoresc trebuie să se abțină de la efectuarea, după 
pronunțarea sentinței prin care s-a dispus anularea executării silite ori desființarea titlului 
executoriu, a unor acte de executare silită, poziție care, de altfel, nu depinde de existența 
mențiunii privind caracterul executoriu al sentinței. 

Chiar dacă mențiunea caracterului executoriu al sentinței ar lipsi din partea finală a 
dispozitivului, executorul judecătoresc nu trebuie să continue procedura execuțională prin 
efectuarea de acte de executare. 

 

5.Argumentele soluției 

5.1.Rolul activ al executorului judecătoresc  

S-ar putea susține că organul de executare silită nu este chemat să pună în discuție 
eventuale erori sau inadvertențe strecurate în hotărârea judecătorească, principiu de care, de 
altfel, ține seama chiar și în privința hotărârilor judecătorești-titluri executorii. 

Aplicată problemei expuse, această premisă, ca principiu corectă, ar putea conduce la 
soluția permisiunii continuării executării silite până la soluționarea apelului sau cel puțin până la 
admiterea unei cereri de îndreptare a erorii materiale cu consecința înlocuirii denumirii hotărârii 
din „sentință” în „încheiere”.  

În fond, s-ar putea spune că, așa cum nu este chemat să comenteze ori să constate 
eventuale impedimente la executare pornind de la observarea unor eventuale erori de judecată 
care au condus la soluția cuprinsă în hotărârea judecătorească-titlu executoriu, în aceeași măsură 
executorul judecătoresc nu ar putea acorda un efect imediat unei sentințe pronunțate de instanța 
de executare, întrucât un asemenea efect, executoriu în accepțiunea dată de art. 651 alin. (4) 
C.proc.civ., este recunoscut de lege nu oricăror hotărâri judecătorești, ci numai încheierilor date 
de instanța de executare. 
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O asemenea soluție ar însemna că executorul, ținut de calificarea dată chiar de instanța 
de executare propriei hotărâri de primă instanță, nu ar mai putea face aplicarea caracterului 
imediat executoriu al acelei hotărâri, neputând extinde acest caracter, unul recunoscut de lege 
exclusiv pentru încheieri, la o altă categorie de hotărâri judecătorești, adică la sentințe. 

Soluția pe care o recomandăm, și anume aceea care, practic, atribuie unor „sentințe” 
date de instanța de executare efectul imediat recunoscut de lege exclusiv încheierilor date de 
instanța de executare are în vedere argumente teoretice, de ordin logico-juridic, dar și 
argumente de ordin practic. 

În seria argumentelor teoretice, trebuie evidențiată, în primul rând, sfera de aplicare a 
dispoziției art. 651 alin. (4) C.proc.civ. și rolul pe care această dispoziție o ocupă în 
reglementarea executării silite. 

 

5.2.Legea nu prevede, nici măcar în materia contestației la executare, excepții de la 
regula potrivit căreia instanța de executare se pronunță prin încheiere  

Faptul că instanța de executare se pronunță prin încheiere executorie, supusă exclusiv 
apelului, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii apare ca o soluție de drept comun 
pentru materia executării silite. Semnificativ în acest sens este faptul că dispoziția legală 
anterior menționată debutează cu sintagma „dacă prin lege nu se dispune altfel”, rolul sintagmei 
fiind acela de a avertiza interpretul că, în cazuri anume determinate, legiuitorul poate opta, din 
anumite motive, pentru derogări în privința tipului de hotărâre, a căii de atac ori a termenului 
de exercitare a acesteia. 

În reglementarea actuală nu este consacrată nicio excepție de la regula potrivit căreia 
instanța de executare se pronunță prin încheiere.  

Argumentul de interpretare exceptio est strictissimae interpretationis presupune, înainte 
de toate, existența unui text de lege care să conțină o soluție diferită de aceea consacrată în 
textul de principiu, textul care consfințește soluția-regulă. Or, în reglementarea contestației la 
executare, nu poate fi identificat un text care să denumească drept sentință hotărârea prin care 
se soluționează contestația. 

Absența, în materia specifică a contestației la executare, a unei referiri explicite la 
pronunțarea de către instanța de executare a unei încheieri nu este, în niciun caz, un argument 
care să pledeze pentru interpretarea că legiuitorul ar fi avut în vedere ca soluționarea 
contestației să se facă printr-o sentință, iar nu printr-o încheiere așa cum impune, cu titlu de 
principiu, art. 651 alin. (4) C.proc.civ. De altfel, aceeași absență, a indicării tipului de hotărâre, 
poate fi constatată în texte consacrate unor diferite alte incidente judiciare în executarea silită, 
incidente care revin spre soluționare instanței de executare în temeiul plenitudinii de competență 
recunoscute acestei instanțe prin dispoziția art. 651 alin. (3) C.proc.civ.14  

 

14 În conformitate cu art. 651 alin. (3) C.proc.civ., instanţa de executare soluţionează cererile de 
încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul 
executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe. Spre exemplu, 
cererea de validare a popririi (art. 790 C.proc.civ.) revine spre competentă soluționare tot instanței de 
executare, dar, nici în acest caz, legiuitorul nu recurge la identificarea speciei de hotărâre pronunțată în 
primă instanță, ceea ce, printr-o interpretare analogă celei fructificate spre a determina specia de hotărâre 
pronunțată pentru dezlegarea, în primă instanță, a contestației la executare, lasă pe deplin aplicabile 
dispozițiile art. 651 alin. (4) C.proc.civ.; deci, și în cazul cererii de validare a popririi, hotărârea de primă 
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5.3. Sentința, ca și încheierea, este o specie de hotărâre judecătorească, nu 
echivalentul acesteia 

La fel, interpretarea nu ar putea fi susținută nici măcar de utilizarea de către legiuitor a 
noțiunii de „hotărâre”, noțiune întâlnită chiar în cazul contestației la executare. Această 
noțiune, și anume aceea de „hotărâre”, reprezintă genul proxim, diferența specifică fiind 
dată, conform clasificării hotărârilor judecătorești astfel cum această clasificare este prevăzută 
la art. 424 C.proc.civ., de cele 3 tipuri/specii de hotărâri judecătorești: încheieri, sentințe și 
decizii.  

Este, așadar, cu desăvârșire eronat și în flagrantă contradicție cu dispozițiile legale 
anterior amintite și cu argumentele de interpretare consacrate în teoria dreptului, ca noțiunea 
de „hotărâre”, utilizată în materia contestației la executare, să fie contrapusă noțiunii de 
„încheiere”, utilizată în dispoziția care constituie dreptul comun în materia executării silite. 
Acestei false premise, aceea că, în cazul contestației la executare, noțiunea de „hotărâre” este 
folosită în antiteză cu aceea de „încheiere”, i se asociază valorificarea poziției de drept comun 
pe care, în temeiul art. 424 alin. (1)-(2) C.proc.civ., sentințele o ocupă în aria hotărârilor 
judecătorești prin care se soluționează cauza în primă instanță, pentru ca, pe această cale, să se 
trage concluzia că hotărârea judecătorească prin care se soluționează, în prima instanță, o 
contestație la executare ar fi nu o (simplă) încheiere, ci o sentință.  

Așa cum menționam mai sus, anumite instanțe de executare persistă în a-și califica 
hotărârile prin care soluționează contestațiile la executare ca fiind sentințe. Scopul Ghidului nu 
este, în niciun caz, acela de a critica modul de interpretare a dispozițiilor în materie de executare 
silită de către alte organe sau instituții chemate să le pună în aplicare, ci de a furniza executorului 
judecătoresc, în situații complicate create de anumite interpretări cel puțin discutabile, soluțiile 
adecvate. 

Ceea ce a interesat în expunerea argumentelor pentru care instanțele de executare nu pot 
soluționa contestații la executare decât prin pronunțarea unor încheieri este tocmai sublinierea 
caracterului evident al erorii de raționament pe care se întemeiază, în acest caz, practica emiterii 
de sentințe în locul unor încheieri. 

De aceea, fără a nega principiul potrivit căruia nu este sarcina organului de executare să 
reinterpreteze conținutul hotărârilor judecătorești și, cu atât mai puțin, să reevalueze legalitatea 
ori temeinicia acestora, apreciem că, față de miza practică a discuției de față, executorul 
judecătoresc trebuie să se raporteze la hotărârea de admitere a contestației la executare pe care 
instanța de executare și-o califică drept sentință ca la o încheiere pentru ca, pe acest temei, să-
i recunoască natura executorie a acelei „sentințe”, în sensul art. 651 alin. (4) C.proc.civ. și, în 
consecință, să nu mai efectueze acte de executare silită. 

 

 

 

 

 

instanță va fi o încheiere, cu deosebirea că există o normă specială care conferă executorialitate numai 
hotărârii definitive (art. 792 alin. 1 C.proc.civ.). 
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5.4. Din punct de vedere practic, riscurile continuării executării silite după 
admiterea, în primă instanță, a contestației la executare, sunt egale cu cele ale 
cvasiimposibilității întoarcerii executării 

Cu această subliniere ajungem la argumentul de ordin practic. 

Așa cum am menționat mai sus, dacă ia în considerare calificarea pe care instanța de 
executare o face propriei hotărâri ca fiind o sentință, mai ales în cazul în care o astfel de 
calificare nu este însoțită de mențiunea executorialității (sentinței), organul de executare s-ar 
simți obligat să nu acorde efect imediat hotărârii de admitere a contestației. 

Dacă soluția dată contestației ar fi una de respingere, nu s-ar crea, sub aspectul 
consecințelor practice, nicio diferență față de situația în care, în mod corect, instanța de 
executare și-ar fi calificat hotărârea ca fiind o încheiere; fie ea încheiere sau sentință, o hotărâre 
de respingere a unei contestații la executare îl obligă pe executor să continue procedura 
execuțională, tocmai pentru că depunerea contestației la executare nu are, prin ea însăși, efectul 
suspendării acestei proceduri. 

Dacă însă soluția este în sensul admiterii contestației, ca ipoteză particulară căreia îi este 
dedicată problema expusă, raportarea executorului la hotărâre ca fiind o sentință nu i-ar mai 
permite, într-un raționament coerent, să recunoască executorialitatea hotărârii de primă instanță 
și, deci, l-ar obliga să continue executarea silită, cu consecințe care se pot dovedi nu doar imediat 
prejudiciabile, ci, mai grav, ireversibile față de debitor. 

În alți termeni, costul tratării hotărârii de admitere a contestației la executare ca pe o 
sentință, așa cum instanța de executare însăși, prin ipoteză, și-a calificat hotărârea respectivă, 
poate fi unul suficient de important încât să recomande soluția mai sus propusă. 

 

 

Problema nr. 2 
 

1.Enunțarea problemei 

Valorificarea de către executorul judecătoresc, împotriva creditorului, a titlului 
executoriu reprezentat de încheierea privind cheltuielile de executare silită se poate face în 
dosarul de executare în care a fost emisă încheierea sau trebuie constituit, în acest scop, un 
alt dosar de executare? 

 

2.Sediul materiei 

- art. 664-666 C.proc.civ., art. 670 alin. (2) C.proc.civ.; 

- art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești; 

- Decizia nr.15/2016 dată de Înalta Curte de Casație și Justiție-Completul competent 
pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă 
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3.Conturarea ipotezei și formularea întrebării 

Ipoteza pe care o are în vedere problema propusă este aceea în care cheltuielile de 
executare silită ajung în sarcina creditorului.  

O asemenea ipoteză are un caracter excepțional, art. 670 alin. (2) teza întâi C.proc.civ. 
dispunând că aceste cheltuieli sunt în sarcina debitorului urmărit, în afară de cazul când 
creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta, sau când prin lege 
se prevede altfel. 

Pentru o conturare mai corectă a ipotezei, se cuvine amintit și un al doilea caz în care 
cheltuielile de executare ajung în sarcina creditorului. Acest caz nu este rezultatul unei 
reglementări legale, ci a fost conturat prin efectul unei decizii date de instanța supremă în 
dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă. 

Într-adevăr, pronunțată în legătură cu procesul-verbal de cheltuieli de executare, 
instituție reglementată în Codul de procedură civilă de la 1865, dar relativ ușor de raportat și la 
cadrul legislativ în vigoare (încheierea privind cheltuielile de executare silită – art. 670 
C.proc.civ.), Decizia nr. 15/2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție-Completul 
competent pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă are a fi interpretată și 
aplicată în sensul că, în privința cheltuielilor de executare care trebuie avansate de către 
creditor, încheierea privind cheltuielile de executare silită constituie titlu executoriu 
împotriva acestuia din urmă.15 

Astfel fiind completată ipoteza problemei pentru a face loc ambelor situații în care, în 
prezent, cheltuielile de executare revin, pe cale de excepție, creditorului, se pune întrebarea 
dacă, atunci când, potrivit legii sau Deciziei nr. 15/2016, cheltuielile de executare revin 
creditorului din procedura execuțională în care acele cheltuieli au fost stabilite prin încheiere, 
acea încheiere ar putea fi pusă în executare de către executorul emitent al încheierii, împotriva 
creditorului, în cursul aceleiași proceduri execuționale ori, dimpotrivă, printr-o nouă procedură 
execuțională?  

Subsecvent acestei prime întrebări și numai dacă răspunsul este în sensul obligativității 
unui nou dosar de executare, părți, în acest al doilea dosar, fiind, în calitate de creditor, 
executorul judecătoresc, iar în calitate de debitor, persoana care figurase ca debitor în procedura 
de executare inițială, se poate pune întrebarea, cu un răspuns ușor de anticipat, dacă executorul 
învestit cu instrumentarea acestui nou dosar poate fi executorul-emitent al încheierii ce 
constituie, în noul dosar, titlul executoriu sau, din contra, un alt executor judecătoresc ? 

În sfârșit, o ultimă întrebare ar fi aceea dacă în cel de-al doilea dosar de executare silită 
trebuie obținută încuviințarea executării silite sau, dimpotrivă, încheierea de încuviințare emisă 
în prima procedură execuțională ar face inutil un asemenea demers având în vedere că acea 

 

15 Prin această decizie s-a statuat, la pct. 1 al dispozitivului acesteia, că „în interpretarea dispoziţiilor 
art. 3717 alin. 1, 2 şi 4 din Codul de procedură civilă de la 1865 şi a dispoziţiilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 
188/2000, procesul-verbal întocmit de către executor, privind cheltuielile de executare care trebuie avansate 
de către creditor, constituie titlu executoriu împotriva acestuia”. Determinarea, pentru o riguroasă 
interpretare a Deciziei nr. 15/2016, a ceea ce se înțelege prin „cheltuieli de executare care trebuie avansate 
de către creditor” nu face obiectul problemei de față, dar poate fi făcută în lumina considerentelor deciziei 
(parag. 54-74 din decizie). 



 

Ghid de bune practici în activitatea de executare silită 

40 

încheiere a profitat ope legis și încheierii privind cheltuielile de executare, adică exact titlului 
executoriu în baza căruia s-a deschis cea de-a doua procedură execuțională ? 

 

4.Soluție 

În opinia noastră, pentru a se pune în executare, în favoarea sa și împotriva creditorului, 
creanța cu titlu de cheltuieli de executare stabilite prin încheierea emisă în cursul unei proceduri 
execuționale anterioare, încheiere având natura de titlu executoriu, trebuie constituit un nou 
dosar de executare silită. 

În acest nou dosar, executorul judecătoresc instrumentator al primei proceduri 
execuționale și emitent, în acest context, al încheierii privind cheltuielile de executare stabilite 
în acea procedură execuțională trebuie să se adreseze unui alt executor judecătoresc. 
Debitorul împotriva căruia se deschide acest al doilea dosar de executare va fi nimeni altul decât 
creditorul din procedura de executare inițială, calitatea de creditor o va avea executorul 
judecătoresc emitent al încheierii privind cheltuielile de executare silită care, în baza legii ori 
a Deciziei Î.C.C.J. nr. 15/2016, au ajuns în sarcina creditorului din acea procedură, iar titlul 
executoriu îl va constitui însăși încheierea anterior menționată. 

În completarea soluției, apreciem că executorul judecătoresc învestit cu această nouă 
procedură execuțională este dator să obțină încuviințarea executării silite înainte de a 
efectua acte de executare în favoarea creditorului-executor. Nu credem că art. 666 alin. (4) 
teza finală C.proc.civ. ar putea fi interpretat în sensul că încuviințarea extinsă ope legis în 
favoarea încheierii privind cheltuielile de executare silită, de la încuviințarea dată titlului 
executoriu aflat la baza procedurii execuționale anterioare16, ar putea, la rândul ei, să se extindă 
și asupra celei de-a doua proceduri execuționale în contextul în care această a doua procedură 
diferă, prin toate cele 3 elemente (identitatea creditorului, identitatea debitorului, titlul 
executoriu), de prima procedură, aceea în cursul căreia s-au ivit cheltuielile de executare 
revenite, finalmente, în sarcina creditorului (același cu debitorul celei de-a doua proceduri 
execuționale). 

 

5.Argumentele soluției  

5.1. Beneficiul încuviiințării ope legis a încheierii privind cheltuielile de executare 
trebuie, în pofida inexistenței unei circumstanțieri legale sub acest aspect, să fie raportat 
la identitatea părților raportului execuționale în legătură cu care încheierea a fost emisă 

Este binecunoscut că art. 666 alin. (4) teza finală C.proc.civ. prevede că încuviinţarea 
executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul 
judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate. 

Consacrând această soluție, legiuitorul nu face o distincție în funcție de tipul de titlu 
executoriu, ceea ce justifică, fără îndoială, concluzia că și încheierea privind cheltuielile de 

 

16 Avem în vedere, în contextul acestei precizări, titlul executoriu – hotărâre judecătorească sau un 
alt înscris - emis în favoarea creditorului din prima procedura execuțională, adică titlul executoriu în temeiul 
căruia se deschisese acea primă procedură execuțională a cărei derulare a făcut să revină în sarcina aceluiași 
creditor cheltuielile de executare stabilite de executorul judecătoresc (creditor, pentru aceste cheltuieli, în 
cel de-al doilea dosar) inițial în sarcina debitorului acelui creditor. 
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executare silită, unul dintre titlurile executorii ce pot fi emise într-o procedură execuțională 
după încuviințarea acesteia de către instanța de executare, trebuie să profite de efectele 
încheierii de încuviințare a executării silite date de instanța de executare în raport cu titlul 
executoriu principal, titlu în temeiul căruia s-a deschis procedura execuțională și care, de altfel, 
în copie certificată de executor, a și fost anexat la cererea de încuviințare a executării silite. 

Este la fel de adevărat că o altă distincție pe care art. 666 alin. (4) teza finală 
C.proc.civ. omite să o facă este aceea legată de identitatea părților raportului juridic 
execuțional privite ca subiecte de drept față de care se poate manifesta efectul extinderii, la 
încheierea privind cheltuielile de executare silită, a efectului încuviințării executării silite în 
cursul căreia au fost stabilite acele cheltuieli. În pofida lipsei unei distincții și sub acest din urmă 
aspect, apreciem că art. 666 alin. (4) teza ultimă C.proc.civ. nu ar putea fi valorificat în sensul 
scutirii, în cea de-a doua procedură execuțională, a încheierii privind cheltuielile de executare 
silită de formalitatea prealabilă a încuviințării executării silite, atunci când punerea în executare 
silită a acelei încheieri urmează a se face între alte părți decât cele din procedura de executare 
în care încheierea a fost emisă. 

Într-o formulare mai directă, executorul judecătoresc nu va putea profita de extinderea 
încuviințării silite date, la cererea sa, de instanța de executare în favoarea creditorului care l-a 
învestit pentru ca, survenind o situație când cheltuielile de executare, pe cale de excepție, cad 
în sarcina acelui creditor, să efectueze, direct, acte de executare silită împotriva creditorului 
respectiv, eventual în paralel cu actele de executare ce vizează patrimoniul debitorului din prima 
procedură și care au ca scop satisfacerea creanței din titlul executoriu originar, încuviințat de 
instanța de executare în prima procedură execuțională. 

Cu titlu de principiu, trebuie spus că utilizarea, izolată și nedublată de vreun alt argument 
logic, a argumentului de interpretare ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, poate 
conduce la concluzii eronate. Eroarea este cu atât mai evidentă atunci când poate fi identificată 
o rațiune pentru care, edictând o anumită soluție, legiuitorul formulează ipoteza în termeni care 
acoperă, din punct de vedere strict semantic, o sferă de situații mai largă decât sfera situațiilor 
cu adevărat avute în vedere la edictarea soluției respective. 

Or, rațiunea extinderii ope legis la încheierea privind cheltuielile de executare silită a 
beneficiului încuviințării executării silite acordate, prin încheierea instanței de executare, 
creanței cuprinse în titlul executoriu supus încuviințării, o reprezintă tocmai caracterul 
accesoriu al acestor cheltuieli în raport cu acea creanță, privită ca fiind creanța principală.  

În alți termeni, creditorul al cărui drept de a trece, prin executor, la efectuarea de acte 
de executare pentru acoperirea creanței principale, adică a creanței cuprinse în titlul 
executoriu pe baza căruia s-a adresat executorului, devine un drept validat prin încheierea de 
încuviințare a executării silite, este, ca regulă, același cu titularul indicat de legiuitor pentru 
creanța având ca obiect recuperarea cheltuielilor de executare ocazionate de procedură. 

Dimpotrivă, creanța avându-l ca titular pe executorul judecătoresc și având ca obiect 
cheltuieli de executare care, în cursul procedurii de executare pentru care executorul a fost 
învestit, ajung în sarcina creditorului nu mai apare ca o creanță accesorie, ci ca una 
principală. Într-adevăr, sursa acestei creanțe, fie că este una legală (renunțarea creditorului la 
executare), fie că este dată de Decizia Î.C.C.J. nr. 15/2016, o reprezintă conduita imputabilă 
creditorului, iar nu debitorului din procedura în care a fost emisă încheierea.  

De aceea, principiul accesorium sequitur principale, util pentru a explica scutirea de 
formalitatea încuviințării a titlului executoriu constând în încheierea de cheltuieli de executare, 
atunci când aceste cheltuieli cad în sarcina debitorului creanței din titlul executoriu principal, 
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titlu, prin ipoteză, încuviințat, nu poate explica fructificarea și în raporturile dintre executor 
și creditorul care l-a învestit a beneficiului legal al extinderii încuviințării executării silite 
date, în prima procedură, creanței decurgând dintr-un titlu executoriu emis în favoarea 
acestuia din urmă. 

Ajungând la concluzia că raportul dintre executorul judecătoresc, în calitate de creditor, 
pe de o parte, și persoana în sarcina căreia s-a născut, pe cale de excepție, obligația de a suporta 
cheltuieli de executare ocazionate de procedura execuțională în care acea persoană îl învestise 
anterior pe acel executor, pe de altă parte, este un raport care face necesar să se obțină o 
(proprie) încheiere de încuviințare a executării silite, trebuie să acceptăm, pe cale de 
consecință, necesitatea deschiderii unei noi proceduri execuționale. 

5.2. Dispozițiile art. 664-666 C.proc.civ. nu permit executorului judecătoresc să 
depună o cerere de încuviințare a executării silite în care el deține rolul de creditor 

Cea de-a doua procedură execuțională nu ar putea fi deschisă pe rolul biroului executorului 
judecătoresc titular al creanței și beneficiar, în raport cu creditorul din procedura anterioară, al 
titlului executoriu constând în încheierea privind cheltuielile de executare silită.  

Prin umare, executorul judecătoresc care, în vederea declanșării unei executări silite, 
invocă, în favoarea sa și cu titlu principal, un titlu executoriu, indiferent de natura acestuia, 
trebuie să se adreseze unui alt executor judecătoresc. 

Argumentul pentru a proceda în acest fel este oferit de dispozițiile art. 664 – 666 
C.proc.civ., dispoziții consacrate fazei preliminare a deschiderii procedurii execuționale. Această 
fază începe cu învestirea executorului judecătoresc de către creditor și continuă cu depunerea 
cererii de încuviințare a executării silite de către executorul judecătoresc la instanța de 
executare.  

În lumina acestor dispoziții legale care fac referire, printre altele, la obligația 
executorului de a examina respectarea cerințelor privind înscrisurile ce trebuie depuse în 
justificarea cererii de executare silită și la obligația executorului de a respecta un termen (3 
zile), termen calculat de la data depunerii cererii de executare silită de către creditor și prevăzut 
de lege pentru a înainta instanței de executare cererea de încuviințare a executării silite, este 
de neconceput ca executorul judecătoresc și creditorul să fie una și aceeași persoană.  

 

 

Problema nr. 3 
 

1.Enunțarea problemei 

Care va fi conduita executorului judecătoresc în cazul în care există diferențe între 
cererea de executare silită, pe de o parte, și încheierea de încuviințare a executării silite, 
pe de altă parte? 

 

2.Sediul materiei 

-art. 664 alin. (3) C.proc.civ., art. 665 C.proc.civ., art. 666 alin. (3) C.proc.civ. 
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3.Conturarea ipotezei și formularea întrebării 

Problema propusă spre examinare se poate pune în legătură cu diferite ipoteze, motiv 
pentru care expunerea problemei poate cere o pluralitate de întrebări, iar nu doar una singură. 

Caracteristica lor comună este dată de apariția unor deosebiri între actul care-l învestește 
pe executorul judecătoresc cu derularea unei proceduri de executare silită, și anume cererea de 
executare silită, pe de o parte, și un alt act procedural în lipsa căruia nu se pot face acte de 
executare silită, și anume încheierea de încuviințare a executării silite, pe de altă parte. Destul 
de frecvent în practica instanțelor de executare, încheierea este redactată în conformitate cu un 
model conceput în formulări de maximă generalitate, în dorința, lăudabilă în sine, de a o face 
utilă oricărei cereri de executare, independent de anumite particularități ale acesteia din urmă.  

Din păcate chiar dacă are la bază bune intenții servind, în primul rând, exigenței celerității 
în redactarea încheierii, aplicarea unui asemenea model, în mod nediferențiat și cu ignorarea 
elementelor de specific ale cererii de executare și/sau ale titlului executoriu, conduce, în 
anumite situații, care sunt și cele selectate mai jos ca ipoteze de discutat, la crearea unor 
dificultăți în practica executorilor judecătorești, obligați să adopte niște decizii cu privire la 
modul în care vor începe executarea silită.  

În practică, deosebirile dintre cererea de executare și încheierea de încuviințare a 
executării silite, ca deosebiri care creează dificultățile practice la care facem referire, vizează, 
cel mai frecvent : 

a) întinderea creanței; 

b) modalitățile de executare silită. 

În raport cu aceste aspecte, întrebarea generată de diferența dintre cadrul cererii de 
executare silită astfel cum este conturat de către creditor, și cadrul încheierii de încuviințare a 
executării astfel cum este trasat de instanța de executare ajunge să se dividă în două întrebări 
specifice, și anume: 

a) executorul judecătoresc va efectua acte de executare pentru satisfacerea creanței 
în cuantumul solicitat de către creditor sau în cuantumul menționat în încheierea de 
încuviințare a executării silite, acest din urmă cuantum fiind, de cele mai multe ori, preluat 
de o manieră automată din titlul executoriu? 

b) executorul judecătoresc va efectua acte de executare în modalitățile de executare 
solicitate de creditor prin cererea de executare silită sau în cele menționate în încheierea de 
încuviințare a executării silite? 

Sfera de aplicare a celor două întrebări 

Înainte de a prezenta soluțiile propuse și argumentele care, în opinia noastră, le 
recomandă spre a fi luate în seamă, este de precizat, sub aspectul sferei de aplicare a 
problemei expuse, că executarea silită indirectă pare a fi prin excelență vizată în cele două 
întrebări anterior conturate. 

Cu toate acestea, este de observat, fără a-i nega o frecvență cu mult mai redusă în 
practica execuțională, că întrebarea formulată la pct. a) de mai sus poate fi adaptată și la 
formatul executării silite directe, ceea ce presupune să fie luată în considerare premisa unui 
titlu executoriu susceptibil de o asemenea formă de executare. 
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Spre exemplu, în temeiul unei hotărâri judecătorești prin care este insituită o obligație de 
a face, precum și o obligație de predare a unui bun, se poate iniția o procedură de executare la 
cererea creditorului ambelor obligații. Or, este posibil ca, deși cererea de executare să vizeze, 
explicit, aducerea la îndeplinire, pe cale silită, a ambelor obligații, încheierea de încuviințare să 
menționeze, fără a fi redactată ca o încheiere de admitere în parte, doar una dintre cele două 
obligații. Simetric invers, creditorul poate să solicite, dimpotrivă, executarea silită numai cu 
privire la una dintre obligații, făcând o precizare cât se poate de clară sub acest aspect, dar 
încheierea, de această dată, pare, prin redactarea ei, să se refere la toate obligațiile cuprinse în 
titlul executoriu. 

Din acest motiv, analiza și soluțiile propuse pentru a răspunde la întrebarea de la pct. 
a) urmează a fi valorificate, în mod analog, și în privința...nepotrivirilor ce s-ar putea ivi, în 
contextul unei executări silite directe, între ceea ce solicită creditorul (cererea de executare 
silită depusă la biroul executorului judecătoresc), pe de o parte, și ceea ce încuviințează instanța 
de executare (încheierea de încuviințare a executării silite). 

Lucrurile nu stau la fel și în privința întrebării de la pct. b), întrebare care reclamă o 
analiză dedicată diferențelor în planul modalităților de executare silită.  

În genere, modalitățile de executare silită, definite ca fiind căi, diferite din cauza naturii 
diferite a bunului vizat de executare, care pot fi urmate pentru a fi atins același rezultat – 
satisfacerea creanței –, nu au legătură cu oricare dintre cele două mari forme de executare silită, 
ci numai cu executarea silită indirectă. Într-adevăr, predarea silită a bunurilor imobile, 
predarea silită a bunurilor mobile, executarea silită a obligațiilor de a face, indiferent că permite 
autorizarea creditorului în vederea îndeplinirii sale sau, incompatibilă, prin natura prestației, cu 
mecanismul autorizării creditorului, poate conduce, cel mult, la aplicarea de penalități în caz de 
rezistență din partea debitorului. De asemenea, executarea silită a obligațiilor de a nu face 
implică proceduri execuționale în care o anumită creanță, astfel cum este descrisă în titlul 
executoriu, nu poate fi adusă la îndeplinire decât urmând o singură cale, prescrisă de legiuitor. 

Concluzionând, niciuna dintre procedurile execuționale descrise în Titlul III – Executarea 
silită directă – al Cărții a V-a dedicate executării silite nu este avută în vedere în analiza care 
urmează. 

Dimpotrivă, aducerea la îndeplinire a unei creanțe bănești se bazează pe o valorificare 
forțată a unor diferite elemente de activ patrimonial, aparținând debitorului, a căror natură – 
bunuri corporale/incorporale (venituri, creanțe, titluri de valoare etc.), bunuri imobile/bunuri 
mobile – le deosebește între ele într-o măsură suficientă încât, în viziunea legiuitorului, să nu se 
urmeze aceiași pași între data indisponibilizării acestor active și data valorificării lor silite.  

 

4.Soluție  

În contextul în care problema expusă suscită, pe de o parte, nuanțări în funcție de aspectul 
pe planul căruia se constată diferențele, iar, pe de altă parte, trebuie distins după cum instanța 
de executare, prin încheierea pronunțată, acordă creditorului mai mult ori, dimpotrivă, mai puțin 
decât acesta din urmă a pretins prin cererea de executare, suntem în situația de a propune două 
soluții, și anume : 

a) dacă încheierea de încuviințare pare, prin formularea dispozitivului acesteia, să 
confere creditorului drepturi ori posibilități mai largi decât cele reclamate sau solicitate de 
acesta prin cererea de executare silită, executorul judecătoresc va ține cont de cererea de 
executare și, totodată, fără a depăși limitele decurgând din titlul executoriu. 
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b) dacă, dimpotrivă, încheierea de încuviințare acordă creditorului drepturi mai 
restrânse decât cele solicitate de acesta prin cererea de executare, fie în privința cuantumului 
creanței, fie în privința modalităților de executare, executorul judecătoresc va ține cont de 
încheierea de încuviințare, chiar dacă ea nu ar fi redactată în forma unei soluții de admitere în 
parte și chiar dacă titlul executoriu ar justifica executarea silită atât în privința creanței, cât și 
a modalităților de executare reclamate de către creditor. 

 

5.Argumentele fiecărei soluții 

Argumentarea soluțiilor anterior expuse este una diferențiată, tocmai pentru că în discuție 
sunt două ipoteze selectate pentru examinarea problemei deosebirilor dintre cererea de 
executare și încheierea de încuviințare a executării silite:  

A) Ipoteza diferenței sub aspectul întinderii creanței; 

B) Ipoteza diferenței în privința modalităților de executare silită. 

Înainte de a expune, diferențiat, argumentele care pledează în favoarea soluției, 
menționăm, ca punct de plecare, că, așa cum cererea de chemare în judecată trebuie 
examinată din perspectiva principiului disponibilității în procesul civil, la fel cererea de 
executare silită este supusă acestui principiu, manifestat, de această dată, în faza executării 
silite. 

Aplicarea acestui principiu în materia executării silite implică să nu se acorde creditorului 
mai mult decât s-a cerut ori altceva decât a cerut, cu mențiunea că prioritatea acordată 
manifestării sale de voință nu elimină îndatorirea executorului judecătoresc de a verifica 
respectarea limitelor impuse de titlul executoriu. 

A) În ceea ce privește ipoteza deosebirilor în planul întinderii creanței, trebuie făcută 
o subdistincție, deoarece diferența dintre suma menționată în cererea de executare și suma 
menționată în încheierea de încuviințare a executării silite se poate manifesta în două direcții, 
diametral opuse, după cum urmează: 

A1) Suma solicitată de creditor este mai mare decât suma pentru care este încuviințată 
executarea silită 

În acest caz, prioritară este încheierea de încuviințare a executării silite, chiar dacă 
suma solicitată de către creditor nu ar depăși cuantumul creanței cuprinse în titlul executoriu. 

Trebuie precizat, de la bun început, că, potrivit art. 666 alin. (3) C.proc.civ., încheierea 
de încuviințare a executării silite trebuie să cuprindă, printre altele, suma, atunci când aceasta 
este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea 
silită.  

Este de subliniat că cerința menționării, în încheierea de încuviințare a executării silite, 
a sumei pentru care executarea poate fi instrumentată reprezintă o exigență suplimentară față 
de textul corespondent (art. 3731) din Codul de procedură civilă de la 1865. Or, introducerea, 
prin noua reglementare, a cerinței stabilirii explicite de către instanța de executare a 
cuantumului creanței pentru care urmează a fi făcută executarea silită relevă preocuparea 
manifestată de legiuitor pentru a preveni, pe cât posibil, o creștere, contrară legii, a obligației 
reale de plată. În instrumentarea procedurilor execuționale încuviințate în temeiul vechiului Cod, 
determinarea de către executorul judecătoresc a sumei totale de pus în executare putea trece, 
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dacă nu justificată, măcar scuzabilă17 în lipsa indicării prealabile de către instanța de executare 
a cuantumului creanței încuviințate spre executare. 

Este adevărat că, în practica actuală, nu sunt multe instanțele de executare receptive față 
de această preocupare manifestată de autorul Noului Cod de procedură civilă. Dar, atunci când 
obligația menționării în încheierea de încuviințare a sumei pentru care se încuviințează 
executarea, cu indicarea accesoriilor creanței, iar această sumă, indiferent dacă se pot identifica 
sau nu considerente decizorii sub acest aspect, este mai mică decât suma cerută de creditor prin 
cererea de executare, diferența de sumă astfel creată este una pe care executorul judecătoresc 
este oprit să o ignore. 

În consecință, executorul judecătoresc va efectua acte de executare silită până la 
concurența sumei menționate, în aplicarea art. 666 alin. (3) C.proc.civ., prin încheierea de 
încuviințare a executării silite. 

Aparența, oricât de evidentă, a unei (simple) erori de redactare a încheierii de 
încuviințare nu poate fi invocată de executor pentru a justifica efectuarea de acte de 
executare pentru suma solicitată de creditor. 

Mai mult decât atât, executorul judecătoresc nu ar putea să facă acte de executare pentru 
suma solicitată de creditor chiar dacă forma încheierii de încuviințare ar fi una de admitere pur 
și simplu, adică în tot, iar nu o admitere în parte.  

Într-un cuvânt, împrejurarea că hotărârea instanței de executare nu are forma unei 
încheieri de admitere în parte a cererii de încuviințare, adică o formă care ar putea fi privită 
ca relevând o soluție de respingere, explicită, tocmai în privința diferenței dintre creanța 
solicitată și creanța încuviințată, împrejurare confirmată de considerentele încheierii, unele 
care, prin ipoteză, evocă, unilateral, numai argumente favorabile cererii de încuviințare, fără 
vreun paragraf dedicat de judecător infirmării unei anumite fracțiuni din cuantumul creanței 
totale reclamate de creditor, nu ar conferi executorului judecătoresc, în opinia noastră, 
posibilitatea de a trece la executare pentru creanța solicitată de creditor prin cererea de 
executare silită. 

 Remedii : cerere formulată de executor pentru îndreptarea erorii materiale 
strecurate în încheierea de încuviințare sau cerere de apel formulată de 
creditor împotriva aceleiași încheieri 

Desigur, creditorul va putea trata soluția admiterii, în tot, a cererii de încuviințare ca una 
aflată sub semnul erorii materiale având în vedere că suma menționată în încheiere este mai mică 

 

17 Caracterul eventual scuzabil al unei greșite determinări, făcute de organul de executare, a 
cuantumului creanței de pus în executare nu trebuie înțeles ca unul general valabil și omniprezent în 
procedurile execuționale guvernate de vechiul Cod. Nu întotdeauna când executorul judecătoresc determina 
un cuantum al creanței de pus în executare decât cel real cuvenit creditorului, o asemenea diferență, dincolo 
de sancțiunea atrasă, în plan procesual civil, prin admiterea contestației la executare, putea fi privită sub 
semnul unei erori sau greșeli sub standardul cerut de răspunderea disciplinară sau chiar penală. Pot 
reprezenta bune exemple în sensul unei erori obișnuite, civile, situațiile în care o anumită neclaritate a 
titlului executoriu sub aspectul determinării cuantumului obligației de plată, dublată de neprecizarea, 
intenționată sau nu, de către creditor, prin cererea de executare, a cuantumului creanței pretinse, îl aducea 
pe executorul judecătoresc, pe fondul inexistenței îndatoririi instanței de executare de a menționa, în 
încheierea de încuviințare, suma pentru care pot fi emise actele de executare, în ipostaza de a fi primul și, 
până la proba contrară (a intervenției instanței de executare învestite cu contestație la executare) ultimul 
însărcinat cu stabilirea întinderii debitului principal. 
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decât suma reclamată prin cererea de executare silită, mai ales dacă nu există, în motivarea 
încheierii, considerente care să fi anticipat refuzul încuviințării pentru o parte din creanța 
pretinsă. La cererea creditorului, executorul judecătoresc va putea, în măsura în care 
împărtășește teza creditorului, să formuleze o cerere de îndreptare a erorii materiale, 
deoarece calitate procesuală într-o cerere de îndreptare a erorilor materiale nu poate să aibă 
decât partea, adică, în acest caz, cel care a formulat cererea soluționată prin hotărârea pretins 
a fi fost viciată de eroarea materială. Or, în cazul cererii necontencioase de încuviințare a 
executării silite, petent este executorul judecătoresc, creditorul nefiind parte în procedură. 

O a doua soluție pentru a remedia neconcordanța dintre tipul de soluție – admiterea (în 
tot a) cererii de încuviințare – , pe de o parte, și specificarea în dispozitivul încheierii a unei sume 
mai mici decât cea reclamată prin cererea de executare silită, pe de altă parte, decurge dintr-o 
interpretare mai rafinată a acestei situații. Astfel, creditorul ar putea aprecia încheierea 
caracterizată de această neconcordanță ca fiind, în realitate, o încheiere de admitere numai în 
parte a cererii de încuviințare, adică numai pentru partea de creanță menționată în dispozitivul 
încheierii. În virtutea unei asemenea interpretări, creditorul ar putea formula apel împotriva 
acestei încheieri, tocmai pentru partea de creanță ignorată în dispozitivul încheierii de 
încuviințare. În acest din urmă caz, deoarece apelul împotriva încheierii de respingere, încheiere 
cu care trebuie asimilată și o încheiere de admitere în parte a cererii de încuviințare, nu poate 
fi depus decât de creditor (art. 666 alin. 7 C.proc.civ.), rămâne ca acesta din urmă să obțină o 
decizie de natură să permită inițierea executării silite pentru întreaga sumă solicitată prin 
cererea de executare ori, după caz, pentru o sumă mai mare decât aceea inițial încuviințată. 

Indiferent de remediul ales, executorul judecătoresc nu poate trece la executare pentru 
suma totală solicitată de creditor, înainte de a se obține o îndreptare de eroare materială în 
sensul înlocuirii sumei menționate în încheierea inițială, supusă îndreptării, sau, după caz, o 
decizie de admitere a apelului formulat de creditor, apel întemeiat pe recalificarea încheierii de 
încuviințare a executării silite ca fiind o încheiere de admitere în parte a cererii de încuviințare. 

Este important de precizat că aceste demersuri nu paralizează în tot procedura 
execuțională sau nu-i blochează în întregime startul. 

Astfel, pe baza consultării cu creditorul care poate urmări o strategie anume, executorul 
judecătoresc va putea începe executarea silită pentru partea de creanță explicit încuviințată 
de către instanța de executare, întrucât nici cererea de îndreptare a erorii materiale ivite în 
încheierea de încuviințare, nici apelul formulat împotriva acelei încheieri nu afectează caracterul 
ei executoriu, în sensul art. 651 alin. (4) C.proc.civ., caracter câștigat în privința aspectelor 
soluționate favorabil. 

 Cazul executării directe încuviințate printr-o încheiere de încuviințare 
caracterizată de minus petita 

În sfârșit, așa cum am menționat în locul destinat formulării întrebărilor prin care am 
particularizat problema pusă în discuție, o asemenea dezlegare poate fi transpusă și în 
contextul unei executări silite directe, context caracterizat de existența unei pluralități de 
obligații, susceptibile de o asemenea executare, cuprinse în același titlu executoriu. 

Particularizarea la contextul executării directe înseamnă, în această primă ipoteză 
examinată (ipoteza încuviințării, în mod aparent inexplicabil, a mai puțin decât a cerut 
creditorul), existența unei situații în care, spre exemplu, creditorul nu selectează o obligație 
anume dintre obligațiile de a face instituite, prin titlul executoriu, dar instanța de executare, 
utilizând un model de încheiere creditat a fi cel adecvat, „încuviințează executarea obligației 
cuprinse în titlul executoriu (subl. ns. – B.D.)”. 
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În consecință, dacă se ivește o asemenea situație, pentru argumentele deja mai sus 
expuse, dedicate ipotezei de executare indirectă în care creditorului i se încuviințează mai puțin 
decât a solicitat prin cererea de executare, remediile posibile sunt : 

- formularea de către executorul judecătoresc a unei cereri de îndreptare a erorii 
materiale ivite în încheierea de încuviințare a executării silite; 

- formularea de către creditor a unei cereri de apel împotriva aceleiași încheieri, evaluate 
de el, în pofida redactării ei, ca fiind o încheiere de admitere (numai) în parte a cererii de 
încuviințare. 

A2) Suma solicitată de creditor este mai mică decât suma pentru care este încuviințată 
executarea silită. 

 Explicații posibile ale autolimitării creditorului în privința întinderii creanței 
pretinse 

Premisa unei asemenea ipoteze, ipoteză care, doar la o primă vedere, pare, în antiteză 
cu ipoteza contrară, anterior examinată, să nu creeze nicio dificultate în practica execuțională, 
este aceea că în titlul executoriu este determinată o creanță mai mare decât aceea solicitată de 
creditor prin cererea de executare, iar instanța de executare, obișnuită cu ipoteza, cea mai 
frecventă, în care executarea este cerută pentru întreaga creanță menționată în titlul executoriu, 
încuviințează executarea, folosind, din neatenție, un model al încheierii de admitere, pentru 
câtimea integrală prevăzută în titlul executoriu. 

Această diferență, dintre suma pretinsă de creditor, pe de o parte, și suma consfințită, în 
favoarea lui, prin titlul executoriu, pe de altă parte, este însă doar premisa ipotezei. Mai departe, 
se pune întrebarea de ce ar dori creditorul să pretindă mai puțin decât îi permite titlul executoriu 
însuși? 

Un posibil motiv ar fi acela că, înainte de depunerea cererii de executare silită la biroul 
executorului judecătoresc, o parte din creanță s-a stins parțial printr-unul din modurile prevăzute 
de lege (plată parțială, compensație parțială, dare în plată în privința unei părți din creanță 
ș.a.m.d.).  

Un alt posibil motiv ar fi acela că, în valorificarea aceluiași principiu al disponibilității a 
cărui primă manifestare în executarea silită o constituie, în ceea ce-l privește pe creditor, chiar 
modul de redactare a cererii de executare silită, creditorul preferă ca, în loc de a cere întreaga 
creanță recunoscută în favoarea lui prin titlul executoriu și, prin ipoteză, neachitată nici măcar 
în parte, să restrângă petitul acestei cereri la o parte din această creanță totală cuvenită. 

 Principiul disponibilității, aplicat în faza executării silite, nu permite 
efectuarea de acte de executare pentru o (parte de) sumă nereclamată de 
creditor, chiar dacă ar exista o încuviințare a executării pentru acea (parte 
de) sumă 

Indiferent de motivul aflat la baza determinării în cererea de executare a unei sume 
inferioare cuantumului creanței cuprinse în titlul executoriu, pronunțarea unei încheieri de 
încuviințare a executării silite în care instanța de executare ar menționa ca atare cuantumul 
specificat în titlul executoriu sau, din inerția utilizării acelorași tipizate adecvate situației-
standard (așa cum este situația în care executarea este cerută pentru întreaga creanță cuprinsă 
în titlul executoriu), aceeași instanță ar recurge la formularea „încuviințează executarea silită 
pentru creanța prevăzută în titlul executoriu reprezentat de...” nu permite executorului 
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judecătoresc să efectueze acte de executare pentru suma menționată, direct ori prin referire 
la titlul executoriu, în dispozitivul încheierii de încuviințare. 

Dacă, în privința întinderii creanței, ar da prioritate încheierii de încuviințare în dauna 
cererii de executare silită, executorul judecătoresc ar încălca principiul disponibilității. Or, 
este de observat că, cel puțin în faza procesului civil, încălcarea principiului disponibilității este 
sancționată de legiuitor până la nivelul recunoașterii, pe acest temei, a unei căi extraordinare de 
atac18.  

Prin urmare, ipoteza avută în vedere este aceea a opțiunii creditorului de a executa o 
parte din creanța menționată în titlul executoriu nu ar fi rezultatul unei stingeri parțiale a 
creanței inițiale, ci fie al unei proprii erori sau, dimpotrivă, al unei decizii conștient asumate în 
temeiul amintitului principiu al disponibilității. Se pune întrebarea dacă, în această ipoteză, nu 
s-ar putea face acte de executare pentru suma menționată în încheierea de încuviințare, în 
măsura în care creditorul, sesizat în prealabil asupra acestei inadvertențe, și-ar preciza cererea 
inițială în sensul că dorește satisfacerea creanței integral recunoscute prin titlul executoriu sau, 
în orice caz, a creanței menționate în încheierea de încuviințare a executării silite, al cărei 
cuantum, prin ipoteză, era superior celui din cererea de executare. 

Apreciem că, singură, o asemenea precizare a cererii de executare nu ar preveni o 
soluție de admitere a unei contestații la executare; conformitatea dintre suma menționată în 
actele de executare și suma pentru care a fost încuviințată executarea nu ar acoperi viciul 
constând în neconformitatea dintre suma pentru care creditorul a solicitat inițial executarea silită 
și suma menționată în încheierea de încuviințare.  

Am subliniat mai sus că, potrivit art. 666 alin. (3) C.proc.civ., încheierea de încuviințare 
a executării silite trebuie să cuprindă, printre altele, suma, atunci când aceasta este determinată 
sau terminabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea silită. În același 
context, am furnizat, prin interpretarea istorico-teleologică a aceluiași text de lege, de ce o 
asemenea exigență are o importanță specială din punctul de vedere al autorului Noului Cod de 
procedură civilă.  

În cazul în care încheierea de încuviințare este, totuși, pronunțată cu respectarea 
exigenței adăugate prin Noul Cod, dar, spre deosebire de ipoteza precedentă examinată, ea 
cuprinde o sumă mai mare decât aceea pretinsă de creditor, este ușor de înțeles de ce efectuarea 
unor acte de executare pentru suma…mai mare, adică suma menționată în încheierea de 
încuviințare, poate atrage nulitatea executării silite întreprinse pentru diferența de sumă. 

O asemenea nulitate nu ar putea fi preîntâmpinată doar prin efectul unei manifestări de 
voință a creditorului, ulterioare acelei încheieri de încuviințare date pentru o sumă superioară 
celei pretinse de creditor, dacă încheierea respectivă nu a suferit, în urma unui demers 
procedural întreprins de executor ori, după caz, de creditor o îndreptare, respectiv o modificare 
ca efect al promovării unei căi de atac în sensul majorării câtimii creanței inițial încuviințate. 

 

 

18 Potrivit art. 509 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ., poate fi motiv de revizuire faptul că instanța s-a 
pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai 
mult decât s-a cerut. 
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 Remediu : obținerea unei încuviințări pentru executarea fracțiunii de creanță 
inițial nereclamate prin cererea de executare (dar, cu toate acestea, incluse 
în încheierea de încuviințare) 

Opinăm că singura soluție care ar fi de natură să vină în întâmpinarea dorinței creditorului 
de a majora suma precizată inițial prin cererea de executare, în condiții de natură să nu permită 
anularea actelor de executare silită, ar fi aceea a formulării de către creditor, fie în același 
dosar de executare, fie într-un nou dosar de executare, a unei cereri, întemeiate pe același 
titlu executoriu și, deci, împotriva aceluiași debitor, prin care să solicite punerea în executare 
pentru o creanță reprezentând diferența dintre suma ce i se cuvine potrivit titlului executoriu, 
sumă, prin ipoteză, încuviințată, eronat, de instanța de executare, pe de o parte, și suma 
solicitată prin cererea de executare anterior formulată și supusă încuviințării executării silite, pe 
de altă parte. 

Nu trebuie omis aspectul că instanțele de executare, întemeindu-se pe dispoziții ale 
Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești19 fac, prealabil soluționării unei 
cereri de încuviințare a executării silite, anumite verificări prin grija grefierului completului 
învestit cu soluționarea cererii. Scopul verificării este acela de a stabili dacă a mai fost depusă 
pe rolul instanței sesizate cu cererea pendinte o cerere similară de încuviințare a executării silite, 
adică una întemeiată pe același titlu executoriu cu cel aflat la baza cererii curente. Or, ținând 
cont de o atare verificare prealabilă, executorul judecătoresc, prin chiar cererea de 
încuviințare (cea de-a doua), sau, după caz, creditorul, în motivarea acestei a doua cereri de 
executare silită, indiferent dacă una sau cealaltă dintre cele două cereri amintite sunt depuse în 
același dosar de executare ori într-un dosar nou de executare, este interesat să explice situația 
juridică creată.  

Utilitatea acestei explicații este aceea de a preveni o soluție, întâlnită nu rareori în 
practica instanțelor de executare confruntate cu situația depunerii a două cereri, succesive, de 
încuviințare a executării în baza aceluiași titlu executoriu, prima cerere fiind deja admisă: 
respingerea de către instanța de executare a celei de-a doua cereri de încuviințare ca fiind o 
cerere lipsită de interes. Motivarea acestei soluții este, în esență, aceea că, din moment ce 
există o încheiere de încuviințare a executării în privința unui titlu executoriu – încheiere de care 
instanța învestită cu a doua cerere de încuviințare află în urma verificării evocate mai sus -, o a 
doua încheiere de încuviințare, ca rezultat al admiterii și a celei de-a doua cereri depuse de 
executor, nu ar mai putea aduce niciun folos creditorului în favoarea căruia se cere încuviințarea. 

O astfel de motivare îl nemulțumește pe executorul judecătoresc autor al celor două cereri 
succesive de încuviințare, însă soluția și motivarea aferentă ei sunt, în mare parte, favorizate de 
absența unei explicații pe care executoruul să i-o fi pus la dispoziția instanței de executare 

 

19Potrivit art. 107 alin. (1) din Regulament dacă ulterior înregistrării unei cereri se constată că la 
instanţă s-a depus cel puţin o cerere formulată de aceleaşi părţi, chiar împreună cu altele, având unul dintre 
obiectele iniţiale, toate cererile vor fi repartizate primului complet învestit dacă cererile nu au fost 
soluţionate încă. Raportat la discuția de față, textul ar fi aplicabil numai ipotezei în care nici prima cerere 
de încuviințare a executării silite nu ar fi fost încă soluționată, dar la art. 107 alin. (3) se menționează că 
prevederile alin. (1) se aplică şi dacă primul complet învestit a luat act de renunţarea la judecarea cererii 
sau a anulat cererea ca netimbrată, ca nesemnată ori pentru neîndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de 
art. 194-197 din Codul de procedură civilă. O asemenea dispoziție îl obligă pe grefier să facă o verificare mai 
extinsă asupra unei eventuale precedente cereri de încuviințare, ceea ce permite identificarea inclusiv a 
cererilor de încuviințare formulate, pentru același titlu executoriu, și deja admise. Un astfel de rezultat al 
verificării este, deci, cel care invită executorul judecătoresc să depună diligențe în a explica de ce mai 
formulează o a doua cerere de încuviințare, în temeiul aceluiași titlu executoriu. 
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învestite cu cea de-a doua cerere de încuviințare, explicație prin care judecătorului să-i fie 
argumentată tocmai întrunirea, și în privința acestei noi cereri de încuviințare, a condiției de 
admisibilitate privind existența unui interes legitim urmărit prin depunerea la instanța de 
executare a celei de-a doua cereri de încuviințare, un interes rămas actual20 în pofida 
preexistenței unei soluții favorabile date celei dintâi. 

Concret, explicația care, în opinia noastră, ar putea preveni soluția respingerii ca lipsită 
de interes a celei de-a doua cereri de încuviințare se reduce, în esență, la evidențierea faptului 
că actele de executare silită nu pot fi suficient „acoperite”, din punctul de vedere al întinderii 
creanței, de preexistenta încheiere de încuviințare, tocmai pentru că aceasta din urmă a fost 
pronunțată cu menționarea unei sume într-un cuantum superior celui pretins de creditor prin 
cererea de executare silită. 

În alți termeni, executorul judecătoresc21 nu ar trebui să facă altceva decât să releve 
instanței de executare învestite cu aparent inutila a doua cerere de încuviințare întemeiată pe 
același titlu executoriu cu cel aflat la baza precedentei cereri de încuviințare, deja admise, că 
tot ea, ca instanță de executare, ar putea considera ca fiind întemeiată o eventuală 
contestație la executare, fundamentată de către debitorul-contestator pe un argument de 
plus petita invocat în privința încuviințării date pentru o sumă mai mare chiar decât aceea 
pretinsă de creditor prin cererea de executare înaintată, de executor, spre încuviințare. 
Admisă o asemenea contestație, instanța de executare ar dispune nu doar anularea încheierii de 
încuviințare căreia i se poate imputa acest plus petita, ci și, pe cale de consecință, anularea 
tuturor actelor de executare emise, de altfel, cu respectarea și până la concurența sumei 
menționate în acea încheiere. 

În sfârșit, așa cum am menționat în locul destinat formulării întrebărilor prin care am 
particularizat problema pusă în discuție, o asemenea dezlegare poate fi transpusă și în 
contextul unei executări silite directe, context caracterizat de existența unei pluralități de 
obligații, susceptibile de o asemenea executare, cuprinse în același titlu executoriu. 

 Cazul executării silite directe încuviințate printr-o încheiere caracterizată de 
plus petita 

Particularizarea la contextul executării directe înseamnă, în această ultimă ipoteză 
examinată, existența unei situații în care, spre exemplu, creditorul selectează, dintre mai multe 
obligații de a face instituite, prin titlul executoriu, în favoarea sa, una anume, dar în ciuda unei 
precizări cât se poate de explicit făcute prin cererea de executare, încheierea emisă de instanța 

 

20 Conform art. 33 teza întâi C.proc.civ., interesul, definit ca una dintre condițiile de admisibilitate 
cerute pentru formularea unei cereri în justiție, valabile așadar și pentru cererea de încuviințare a executării 
silite, trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual. 

21 Această explicație este oportun să se regăsească nu doar în cea de-a doua cerere de încuviințare, 
ci și în cererea redactată de creditor, indiferent că este formulată ca o nouă cerere de executare silită, 
pentru care se va deschide un dosar de executare distinct de dosarul în care s-a pronunțat prima încheiere 
de încuviințare, sau ca o cerere, depusă tot în primul dosar, prin care se solicită executorului să depună o a 
doua cerere de încuviințare având ca obiect diferența dintre suma menționată în cererea inițială de executare 
și suma menționată în prima încheiere de încuviințare. Cum executarea silită se face la cererea și în interesul 
creditorului urmăritor, este firesc ca noua cerere de încuviințare a executării să nu apară, cu atât mai 
mult cu cât vizează un debit suplimentar supus încuviințării, ca reprezentând o inițiativă directă, personală 
a executorului judecătoresc însuși. 
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de executare, conform modelului îndeobște practicat, „încuviințează executarea (tuturor) 
obligațiilor cuprinse în titlul executoriu (subl. ns. – B.D.)”. 

Reamintim,în acest context, cu particularizare la cazul unei executări silite directe, că, 
similar cazului, mai sus examinat, al executării indirecte, neincluderea în cererea inițială de 
executare silită a unora dintre obligațiile susceptibile de executare directă ar putea avea ca motiv 
fie o eroare de redactare a cererii de executare, fie o intenție inițială a creditorului, bazată pe 
diferite motive, de a nu proceda la executare silită în privința tuturor obligațiilor cuprinse în 
titlul executoriu. 

Cert este, indiferent de motivul pentru care creditorul cere mai puțin decât îi oferă titlul 
executoriu, că, dacă se pronunță o încheiere de încuviințare caracterizată de viciul plus petita, 
remediul este depunerea unei noi cereri de încuviințare a executării silite, fie în același dosar, 
pe baza unei solicitări a creditorului, fie într-un nou dosar de executare, cu privire la obligația 
ori, după caz, obligațiile a căror executare fusese încuviințată fără ca, inițial, să fi cerut 
creditorul. 

 Cazuri asimilate în executarea silită indirectă : diferențe între cererea de 
executare și încheierea de încuviințare în privința întinderii accesoriilor 

În finalul discuției dedicate ipotezei unor diferențe dintre suma menționată în cererea de 
executare silită și suma pentru care instanța de executare încuviințează executarea silită, 
precizăm că discuția este aplicabilă nu doar atunci când diferența ar viza debitul principal. Pentru 
facilitarea argumentării am utilizat o asemenea situație însă, în egală măsură, concluziile 
analizei sunt valabile și atunci când obiectul diferenței poartă asupra accesoriilor. 

Premisa acestei extinderi o oferă același art. 666 alin. (3) C.proc.civ., ca text care fixează 
în sarcina instanței care încuviințează executarea silită îndatorirea de a menționa nu doar suma, 
determinată sau determinabilă, ci și „toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea”. 
De cele mai multe ori, în cazul accesoriilor, ca și în ipoteza sumei determinabile22, încheierea de 
încuviințare a executării silite nu va cuprinde un cuantum.  

Atunci când este încuviințată executarea nu doar în privința debitului principal, ci și a 
penalităților sau, după caz, a dobânzii legale, încheierea, pentru a respecta, în privința 
accesoriilor, exigența impusă de art. 666 alin. (3) C.proc.civ., va trebui să menționeze dacă este 
vorba de penalități, dobândă legală sau inflație, rata sau procentul aplicabil (în ipoteza primelor 
două accesorii), suma sau tipul de creanță la care se aplică, data de la care încep să curgă și 
momentul, determinat ori determinabil, până la care ele vor curge.  

Este adevărat că, nu întotdeauna receptive la îndatorirea legală de a preciza cuantumul 
debitului principal în limita căruia se poate face executarea silită, instanțele de executare sunt, 
în egală măsură, refractare față de îndatorirea precizării, în sensul descris mai sus, a accesoriilor 
aferente acestui debit. În fapt, există cazuri în care încheierea de încuviințare precizează 
cuantumul debitului principal, dar face o aproximativă și, deci, insuficientă descriere a 
accesoriilor.  

 

22 Cel mai cunoscut exemplu de debit principal exprimat în formă determinabilă îl oferă hotărârile 
pronunțate în litigiile de muncă, prin care, cu titlu de consecință a anulării unei decizii calificate de instanță 
ca fiind nelegală, angajatorul, ca debitor al titlului executoriu judiciar, este obligat, cu titlu de despăgubiri 
bănești, la plata drepturilor bănești care i s-ar fi cuvenit pe perioada dintre data comunicării deciziei de 
concediere și data reintegrării efective în postul din care fusese nelegal concediat. 
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Este, bunăoară, întâlnită, la unele instanțe de executare formularea „încuviințează 
executarea pentru suma de ___de lei și pentru accesoriile acesteia conform titlului executoriu... 
”. O redactare cu un grad mai mare de determinare, dar nu cel adecvat, este aceea în care 
instanța de executare „încuviințează executarea pentru suma de ___de lei, inclusiv dobânda 
legală calculată la această sumă până la data plății efective”, nefiind precizate natura dobânzii 
legale (remuneratorie sau penalizatoare, iar, dacă ar fi una penalizatoare, trebuie precizat, 
subsecvent, care ar fi natura raporturilor dintre creditor și debitor23, precum și de la ce dată va 
fi calculată dobânda). 

Pentru a respecta adevărul, trebuie spus că, uneori, instanța de executare ezită în mod 
conștient să facă asemenea precizări; cu alte cuvinte, absența lor din încheierea de încuviințare 
a executării silite nu este întâmplătoare, ci deliberată, și anume pentru a înlătura, îndeosebi 
în ipoteza titlurilor executorii judiciare, suspiciunea unei adăugări la titlu făcute cu ocazia 
încuviințării executării silite.  

Avem, așadar, în vedere situația în care titlul executoriu însuși nu face toate precizările 
necesare pentru determinarea accesoriilor recunoscute creditorului, concomitent cu stabilirea în 
favoarea sa a creanței principale sau, după caz, pe cale separată, printr-un litigiu ulterior celui 
privitor la creanța principală ori fără măcar să fie precedată de un litigiu privind debitul principal 
întrucât acesta din urmă fusese plătit, dar cu o întârziere care a activat accesoriile în discuție. 

Cert este că, dincolo de asemenea cazuri, nu puține, în care, fie din aceeași inerție a 
modelului încheierii de încuviințare, fie ca reflex al impreciziei titlului executoriu însuși, 
încheierea de încuviințare nu cuprinde toate elementele care permit o facilă determinare a 
accesoriilor, situația în care încheierea cuprinde asemenea elemente este una de natură să 
ocazioneze diferențe față de cererea de executare silită. 

Spre exemplu, prin cererea de executare silită se solicită dobânzi sau penalități pe care, 
din diferite motive, creditorul le limitează până la o anumită dată (data cererii de executare ori 
o dată anterioară acesteia), însă, din eroare, instanța de executare încuviințează executarea în 
privința accesoriilor nu până la data menționată în cererea de executare, ci până la data plății 
efective a debitului principal. Exemplul diametral opus este și el posibil : accesoriile cerute de 
către creditor se regăsesc parțial în încheierea de încuviințare, deși, formal, soluția dată cererii 
de încuviințare nu este una de admitere în parte sau, chiar dacă este o soluție de admitere în 
parte, nu accesoriile reprezintă obiectul părții respinse din cererea de încuviințare. 

Argumentele prezentate pentru a degaja poziția pe care executorul judecătoresc este 
dator să o adopte în ipotezele unde diferența viza chiar debitul principal sunt pe deplin 
aplicabile și ipotezei diferenței care ar viza accesoriile, concluziile fiind, în mod 
corespunzător, aceleași cu cele mai sus expuse în privința neconcordanțelor legate de 
cuantumul debitului principal. 

 

23 Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru 
obligațiile bănești, precum și pentru unele măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, publicată în M. Of. 
Partea I, nr. 29 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, stabilește la art. 3 și art. 5 diferite 
nivele pentru dobânda legală penalizatoare, după cum raporturile având ca obiect obligații bănești se 
derulează între profesioniști ori între profesioniști și autorități contractante, decurg din exploatarea unei 
întreprinderi cu scop lucrativ sau nu au un asemenea izvor. Un titlu executoriu redactat riguros în privința 
precizării elementelor care ar permite executorului determinarea ratei dobânzii legale ar trebui să precizeze 
inclusiv natura raportului, fie și în forma trimiterii la dispoziția relevantă din actul normativ anterior 
menționat. 
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 Diligențe ce revin executorului judecătoresc pentru a preîntâmpina ipoteza 
unei diferențe dintre suma pretinsă de creditor și suma încuviințată de 
instanța de executare 

Concluzionând, după ce a fost încuviințată o executare silită indirectă24, executorul 
judecătoresc trebuie să compare, în ceea ce privește întinderea debitului pentru care se vor 
face actele de executare, cele trei acte procedurale, și anume:  

a) cererea de executare silită depusă de creditor la biroul executorului judecătoresc. 

Această cerere aparține, juridic, creditorului, în sensul că reprezintă manifestarea de 
voință a acestuia.  

În fapt, executorul judecătoresc, prealabil deschiderii dosarului de executare silită și 
chiar înregistrării cererii de executare silită, are posibilitatea de a-l îndruma pe creditor în 
redactarea cererii, astfel încât să menționeze cu claritate întinderea dreptului său de 
creanță. Mențiunea este obligatorie când creditorul dorește să ceară executarea numai pentru o 
parte din creanță determinată prin titlul executoriu. 

Cu cât este făcută într-o manieră cât mai vizibilă cu putință, cu atât are șanse mai mari 
o asemenea mențiune să evite pronunțarea unei încheieri conforme cu modelul încheierii de 
încuviințare a obligației din titlul executoriu, într-o formulare din care să rezulte că se are în 
vedere întinderea dată de titlul executoriu. 

În privința creanței sau, după caz, a părții de creanță ce nu s-ar exprima printr-un cuantum 
anume, așa cum, spre exemplu, este cazul, pentru debitul principal, al sumei reprezentând 
drepturi de natură salarială sau cazul, pentru accesoriile debitului principal, al penalităților, 
creditorul poate fi îndrumat de executorul judecătoresc să indice în cerere, mai ales atunci 
când intenționează să reclame o parte dintre aceste accesorii, pe care anume le vizează. 

Nu este exclusă situația în care, de pildă, în legătură cu diferite debite, toate principale, 
să fie instituite prin titlul executoriu obligații de plată a unor penalități exprimate prin aceeași 
rată procentuală. În consecință, o cerere de executare a cărei formulare conține solicitarea de 
punere în executare a penalităților de „1%/zi de întârziere” poate să fie imprecisă și echivocă 
dacă asemenea penalități sunt acordate în legătură cu debite diferite, iar intenția reală a 
creditorului era să-l urmărească pe debitor numai în legătură cu penalitățile aferente unuia dintre 
debite.  

În consecință, indicarea, în cererea de executare, a debitului la care se referă penalitățile 
a căror punere în executare se solicită poate fi utilă în a preveni riscul unei încheieri de 
încuviințare care, făcând referire generică, la creanță/creanțe, să permită interpretarea că 
instanța de executare ar fi încuviințat mai mult decât i s-a solicitat; 

b) titlul executoriu. 

În principiu, titlul executoriu nu ar trebui să ridice probleme din perspectiva determinării 
întinderii creanței, fie că aceasta se exprimă într-un cuantum anume, fie că este vorba de o 

 

24 Rămâne, desigur, valabilă observația privitoare la valorificarea, în mod corespunzător, a analizei, 
soluțiilor și argumentelor expuse în considerarea ipotezei tipice, aceea a executării silite indirecte, și în 
ipoteza titlului executoriu cu pluralitate de obligații susceptibile  de executare silită directă. 
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creanță determinabilă, dar, în acord cu art. 663 alin. (3) C.proc.civ., titlul executoriu conține 
elementele necesare pentru determinarea cuantumului. 

Nu sunt însă excluse dificultăți de ordin practic în stabilirea întinderii reale a creanței 
cuprinse în titlul executoriu, mai rar în cazul hotărârilor judecătorești și ceva mai frecvente în 
cazul altor titluri; în acest din urmă caz, clauzele aparțin, în general, subiectelor raportului 
juridic substanțial, creditorul și debitorul care, în caz de neexecutare, devin, direct, subiecte ale 
unui raport execuțional. 

Executorului judecătoresc îi revine îndatorirea de a releva creditorului, pe cât posibil 
înainte de deschiderea dosarului de executare, întinderea creanței configurate prin titlul 
executoriu deoarece acest parametru este esențial în exercitarea de către creditor a dreptului 
de dispoziție în faza executării silite.  

Așa cum am menționat atunci când am expus ipoteza care conduce la încuviințarea 
executării pentru o creanță mai mare decât cea solicitată in terminis de către creditor, motivul 
acestei situații îl poate reprezenta nu dorința creditorului de a-l ierta, în parte, pe debitor ori, 
cel puțin, de a amâna momentul executării silite pentru o parte din creanță, ci, pur și simplu, o 
greșită reprezentare a drepturilor pe care i le conferă titlul executoriu în sensul că, din 
eroare, consideră că întinderea creanței ar fi mai mică decât aceea cu adevărat recunoscută 
lui prin titlu. 

Fiind în eroare, creditorul indică în cererea de executare, printr-un cuantum fix, o creanță 
finalmente mai mică decât aceea a cărei executare îi permite titlul executoriu. Dar, ulterior 
încheierii de încuviințare date, generic, pentru creanța din titlul executoriu, fără indicarea unui 
cuantum, creditorul observă diferența de sumă lăsată neacoperită prin cererea de executare, dar 
acoperită de încheierea dată de instanța de executare, cu consecința creării acelei situații în 
care creditorul este tentat să-l constrângă pe executor, folosind ca argument încheierea 
instanței, la efectuarea unei executări pentru suma permisă de titlul executoriu și acoperită, fie 
și implicit, de încheierea de încuviințare. 

Iată de ce executorul judecătoresc este direct interesat să discute și să analizeze cu 
creditorul, prealabil deschiderii procedurii execuționale, întinderea creanței pentru care 
urmează a se efectua executarea silită, pentru a evita crearea situației mai sus descrise; 

c) încheierea de încuviințare a executării silite.  

În privința obligației instanței de executare de a determina, prin încheiere, în aplicarea 
exigenței trasate de legiuitor (art. 666 alin. 3 C.proc.civ.), suma pentru care se va face urmărirea, 
cu indicarea accesoriilor, am făcut precizările de rigoare în locul dedicat argumentării soluțiilor 
propuse. 

Din cele expuse în prezentele concluzii, mai exact la pct. a) și b), rezultă că, în raport cu 
acest al treilea act procedural, executorului judecătoresc, ca autor al cererii care generează 
emiterea actului (este vorba de redactarea și depunerea cererii de încuviințare a executării silite) 
i se pot pretinde următoarele diligențe : 
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- prealabil depunerii cererii de încuviințare25, executorul este chemat să prevină, pe 
cât posibil, emiterea unei încheieri neconforme cu ceea ce creditorul intenționează să pună în 
executare, sub aspectul întinderii creanței; 

- ulterior soluționării cererii de încuviințare, executorul judecătoresc este chemat să 
lămurească sensul soluției date de instanța de executare, chiar dacă, aparent, situația este 
una simplă dat fiind faptul că soluția, în toate ipotezele mai sus examinate, are forma admiterii 
cererii de încuviințare. 

Faptul că aparența ar fi una care joacă în sensul interpretării, favorabile creditorului, că 
instanța a încuviințat executarea în acord cu ceea ce, prin intermediul executorului, titular pur 
procedural al cererii de încuviințare, a cerut însuși creditorul nu-l scutește pe executor de a 
verifica eventuale neconcordanțe între ce a solicitat creditorul să se pună în executare și ceea 
ce a încuviințat ori pare să fi încuviințat judecătorul. 

În cazul specific al executării silite indirecte, este importantă distincția între poprire, 
care poate fi înființată și pe baza unui certificat eliberat de grefa instanței cu privire la soluția 
încuviințării executării silite, așa cum permite art. 783 alin. (1) teza întâi C.proc.civ., pe de o 
parte, și celelalte modalități de executare indirectă, respectiv urmărirea silită imobiliară și 
urmărirea silită mobiliară, pe de altă parte. În aceste din urmă cazuri, somația nu poate fi 
comunicată împreună cu un certificat de soluție, ci numai cu însăși încheierea de încuviințare a 
executării silite. 

Dat fiind faptul că poprirea poate fi înființată pe baza unei soluții de încuviințare a 
executării căreia, în forma inițială, îi lipsesc considerentele poate fi un element de risc 
suplimentar în determinarea de către executor a ceea ce instanța de executare a înțeles să 
îngăduie a se pune în executare.  

Trecerea la executare silită în modalitatea urmăririi imobiliare sau a urmăririi mobiliare 
ar putea să fie mai puțin expusă acestui risc, însă numai în măsura în care considerentele 
încheierii de încuviințare ar fi suficient de conturate încât să releve intenția reală a 
judecătorului în privința determinării creanței executabile, ca una care, din păcate, ar putea să 
nu coincidă cu ceea ce, doar pe baza dispozitivului încheierii de încuviințare, ar putea fi dedus 
ca reprezentând creanța pentru care se încuviințează executarea. 

În realitate, și în cazul actelor de executare condiționate de forma integrală a încheierii 
riscul există, mai ales că, deseori, nerăbdător să intre în posesia încheierii de încuviințare, 
executorul judecătoresc omite să o lectureze în integralitatea ei, mulțumindu-se cu faptul că a 
intrat în posesia actului de procedură de care legea condiționează începerea urmăririi prin luarea 
măsurilor specifice de indisponibilizare. 

 

25 Fără a intra în (și mai multe) detalii, se poate adăuga că, în practică, executorul judecătoresc are 
posibilitatea ca, și după depunerea cererii de încuviințare, să prevină riscul unei erori de evaluare, din partea 
instanței de executare, a întinderii creanței stabilite prin titlul executoriu și/sau a creanței astfel cum este 
precizată în cererea de executare. Ocazia poate fi creată prin adresele pe care, uneori, instanța de 
executare, după depunerea cererii de încuviințare, solicită explicații, lămuriri ori anumite înscrisuri, toate 
apreciate ca fiind esențiale în soluționarea cererii de încuviințare. Or, conținutul acestor adrese poate să 
releve inclusiv o neînțelegere în chestiunea întinderii creanței, astfel încât, în exercitarea rolului său activ și 
pe baza unei corecte interpretări atât a titlului executoriu, cât și cererii de executare, executorul 
judecătoresc are ocazia de a aduce lămuriri oportune. 
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B) Și în cazul modalităților de executare silită, diferențele care apar între cererea de 
executare silită și încheierea de încuviințare a executării silite își au, de cele mai multe ori, 
originea în utilizarea generalizată a modelului încheierii de încuviințare, model căruia îi 
corespunde formularea de tipul „încuviințează executarea...în toate modalitățile de executare 
silită (subl. ns. – B.D.)”. 

 Cazuri în care referirea, generică, din încheierea de încuviințare, la toate 
modalitățile de executare nu creează dificultăți 

Am arătat, în locul dedicat formulării întrebărilor prin care am particularizat problema 
diferențelor dintre cererea de executare și încheierea de încuviințare a executării silite, de ce 
diferențele în planul modalităților de executare reprezintă o problemă care interesează exclusiv 
executarea silită indirectă (urmărirea imobiliară, urmărirea mobiliară, poprirea). 

Prin urmare, executarea silită indirectă, ca executare subsumată satisfacerii creanțelor 
bănești, poate fi urmărită, succesiv sau chiar simultan, prin urmărire silită mobiliară, poprire și 
urmărire silită imobiliară, toate aceste trei apărând ca modalități diferite de executare silită, 
chiar dacă obiectivul lor este unul singur: încasarea de către creditor a sumei de bani la care este 
îndreptățit prin titlul executoriu. Referirea la „modalități de executare silită” este una improprie 
atunci când premisa este aceea a unui titlu executoriu cuprinzând creanțe susceptibile de 
executare silită directă. 

Cele mai sus expuse în vederea sublinierii acestui aspect își au rostul în măsura în care 
formularea mai sus citată - „încuviințează executarea...în toate modalitățile de executare silită” 
– este, în practica unor instanțe de executare, prezentă inclusiv în cazul unui titlu executoriu 
care nu conține decât creanțe susceptibile de executare silită directă26.  

O asemenea situație nu comportă însă niciun fel de risc practic pentru organul de 
executare. Chiar dacă, în formularea anterior evocată, instanța de executare pare să permită 
executorului judecătoresc să apeleze la orice modalități de executare silită, permisiunea rămâne 
una goală de conținut. Etapele procedurale de urmat, spre exemplu, în vederea evacuării 
debitorului dintr-un imobil, evacuare dispusă, prin ipoteză, în titlul executoriu, nu pot fi altele 
decât cele prevăzute la art. 896 - 902 C.proc.civ, imposibil de înlocuit cu cele reglementate 
pentru urmărirea silită imobiliară (spre a ne referi la ceea ce, prin identitatea obiectului material, 
s-ar putea asemăna, oarecum, cu predarea imobiliară). 

Riscuri de ordin practic nu apar nici atunci când, anticipând, parcă, formularea generoasă 
a încheierii de încuviințare a executării silite, creditorul nu indică modalitățile de executare silită 
prin cererea de executare silită a creanței bănești. Premisa legală a acestei simetrii o asigură 
dispozițiile art. 664 alin. (3) lit.c) C.proc.civ. raportate la cele ale art. 666 alin. (3) C.proc.civ.  

Astfel, deși, într-o interpretare de sine-stătătoare, art. 664 alin. (3) lit. c) C.proc.civ. ar 
părea să sugereze că în cererea de executare trebuie să fie menționate, printre alte elemente, 
modalitățile de executare solicitate de creditor, o asemenea exigență, ca una văzută sub semnul 
obligativității, este înlăturată de art. 666 alin. (3) C.proc.civ.: „încheierea va cuprinde (…) şi 

 

26 Ceea ce interesează în acest loc este obligația principală cuprinsă în titlul executoriu. Cum, potrivit 
legii, cheltuielile de executare silită sunt suportate de către debitor, indiferent că, față de natura obligației 
principale, executarea ar fi una indirectă ori directă, astfel încât, în vederea acoperirii acestor cheltuieli 
reprezentând, în toate cazurile, sume de bani, vor putea fi urmărite bunurile mobile ori imobile ale 
debitorului sau venituri obținute de acesta din urmă. 
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modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta (subl. ns. – 
B.D.).” 

Prin urmare, așa cum, de altfel, se întâmplă foarte adesea în practica execuțională, 
cererea de executare nu conține modalitățile de executare pe care creditorul le-ar avea în vedere 
pentru acoperirea creanței bănești cuprinse în titlul executoriu. Adesea, cererea de executare se 
rezumă la indicarea titlului executoriu și identificarea părților care vor avea calitatea de creditor 
și debitor în procedura execuțională, elemente suficiente, în lumina art. 664 alin. (3) lit.c) 
C.proc.civ. raportat la art. 666 alin. (3) C.proc.civ., pentru a-l învesti valabil pe executor cu 
declanșarea procedurii, în primul rând prin depunerea la instanța de executare a cererii de 
încuviințare a executării silite. 

Or, răspunzând unei cereri de executare silită care nu indică modalitățile de executare 
silită în vederea acoperirii creanței bănești, instanța de executare va utiliza, fără doar și poate, 
modelul încheierii de încuviințare, pronunțând o soluție care va permite efectuarea actelor de 
executare în toate modalitățile de executare prevăzute de lege.  

Desigur, executorul judecătoresc va avea în vedere să-și verifice competența 
teritorială la momentul efectuării fiecărui act de executare și, mai exact, pe măsură ce va 
identifica noi venituri și bunuri urmăribile ale debitorului. Însă, în această ipoteză, în care nici 
cererea de executare, nici încheierea de încuviințare nu circumstanțiază modalitățile de 
executare, executorul judecătoresc este la adăpost de riscul instrumentării unor modalități de 
executare ce ar fi fost excluse de creditor, respectiv de către instanța de executare. 

 Analiza cazurilor în care apar diferențe între modalitățile solicitate de 
creditor și modalitățile încuviințate de instanța de executare 

În consecință, riscurile apar atunci când, în vederea satisfacerii creanței bănești cuprinse 
în titlul executoriu, instanța de executare pronunță o încheiere de încuviințare a executării în 
care menționează modalități de executare diferite de cele specificate de creditor în cererea de 
executare silită. 

Similar ipotezei diferențelor ivite în planul întinderii creanței, ipoteză anterior examinată, 
ipoteza diferențelor manifestate în privința modalităților de executare silită ar putea fi 
subdivizată în două situații particulare, și anume: 

B1) încheierea de încuviințare a executării silite menționează mai puține modalități de 
executare silită decât cererea de executare silită (minus petita); 

B2) încheierea de încuviințare a executării silite menționează mai multe modalități de 
executare silită decât cererea de executare silită (plus petita). 

 

B1) Minus petita în privința modalităților încuviințate 

Este mai rar întâlnită în practică situația în care încheierea de încuviințare ar cuprinde 
doar unele dintre modalitățile de executare silită precizate prin cererea de executare sau, într-
o altă variantă, ar menționa anumite modalități de executare deși cererea de executare, prin 
neindicarea uneia anume, îl învestea pe executor să recurgă, simultan ori succesiv, la toate 
modalitățile de executare silită permise de lege.  

Chiar și în cazurile în care apare o asemenea limitare, ea ar putea să inducă o anumită 
confuzie sau nedumerire numai dacă soluția dată cererii de încuviințare ar fi redactată, formal, 
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ca o soluție de admitere a acestei cereri, fără nicio rezervă, deci nu una de tipul admiterii în 
parte. 

 Similar celor afirmate pentru ipoteza, analizată mai sus (pct. A1), a lui minus petita în 
ceea ce privește întinderea creanței, apreciem că executorul judecătoresc nu poate efectua acte 
de executare în modalități de executare pe care formularea încheierii de încuviințare pare că nu 
le are în vedere. 

Așa cum am evidențiat și în contextul amintitei analize, faptul că încheierea, nici prin 
dispozitiv, dar nici prin considerente, nu ar releva o decizie a instanței de executare în sensul 
excluderii modalității de executare omise dintre cele explicit enumerate în dispozitivul încheierii 
nu poate fi utilizat de către executor ca argument suficient pentru a emite acte de executare și 
în modalitatea omisă în încheiere. 

 Remedii : cerere formulată de executor pentru îndreptarea erorii materiale 
strecurate în încheierea de încuviințare sau cerere de apel formulată de 
creditor împotriva aceleiași încheieri 

Remediile propuse sunt similare celor propuse pentru cazul de minus petita examinat în 
privința întinderii creanței. 

Într-o primă soluție disponibilă, creditorul va putea trata soluția admiterii, în tot, a cererii 
de încuviințare ca una aflată sub semnul erorii materiale având în vedere că, deși are forma unei 
hotărâri judecătorești de admitere în tot a cererii deduse spre soluționare, fără rezerve, 
încheierea de încuviințare nu enumeră toate modalitățile de executare silită avute în vedere de 
creditor, fie prin menționarea ei explicită în cererea de executare, fie implicit, prin 
nemenționarea, în aceeași cerere, a vreuneia dintre modalitățile de executare prevăzute de lege. 

Un argument în plus pentru un astfel de demers procedural l-ar putea constitui inexistența, 
în motivarea încheierii, a unor considerente, decizorii, care să fi anticipat refuzul încuviințării 
pentru modalitatea execuțională finalmente omisă din enumerarea, făcută în dispozitivul 
încheierii, a modalităților (urmărire imobiliară, urmărire mobiliară sau, după caz, poprire).  

Pornind de la aceste premise, la solicitarea creditorului, executorul judecătoresc va 
putea, în măsura în care împărtășește teza creditorului, să formuleze o cerere de îndreptare a 
erorii materiale, deoarece calitate procesuală într-o cerere de îndreptare a erorii materiale ivite 
în încheierea de încuviințare, eroare în sensul omiterii uneia dintre modalități. 

O a doua soluție pentru a remedia neconcordanța dintre tipul de soluție – admiterea (în 
tot a) cererii de încuviințare – , pe de o parte, și omiterea, în dispozitivul încheierii, a unei 
anumite modalități de executare dintre cele avute în vedere, explicit ori implicit, de către 
creditor ar putea să o reprezinte formularea unei cereri de apel împotriva încheierii respective.  

Premisa ar reprezenta-o interpretarea de către creditor a unei încheieri prin care, formal, 
s-a dispus admiterea cererii de încuviințare sub toate aspectele, iar nu o admitere în parte, dar 
care omite, prin dispozitivul ei, o anumită modalitate de executare deși creditorul, prin cererea 
de executare, nu a înțeles să o excludă, ca fiind, în realitate, o încheiere de admitere în parte. 

În virtutea unei asemenea interpretări, creditorul ar putea formula apel împotriva 
acestei încheieri, tocmai în privința modalității de executare ce pare a fi fost exclusă de instanța 
de executare sau, în orice caz, neîncuviințată de aceasta. 

Reamintim că această cale de atac este exclusiv la dipoziția creditorului (art. 666 alin. 7 
C.proc.civ.). Rămâne ca acesta din urmă să obțină o decizie a tribunalului, de natură să permită 
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inițierea executării silite și în modalitatea de executare omisă în încheierea de încuviințare dată 
de instanța de executare. 

Indiferent de remediul ales, executorul judecătoresc nu poate trece la executare silită în 
modalitatea omisă în încheierea de încuviințare cât timp, în urma uneia dintre cele două soluții 
pe care le vedem posibile, această modalitate nu ajunge să se adauge la cele de la început 
încuviințate explicit de instanța de executare. 

Dar, aidoma ipotezei de minus petita în privința întinderii creanței, executorul 
judecătoresc, în funcție de strategia preferată de creditor, va putea începe executarea silită 
în modalitățile explicit încuviințate de către instanța de executare, întrucât nici cererea de 
îndreptare a erorii materiale ivite în încheierea de încuviințare, nici apelul formulat împotriva 
acelei încheieri nu afectează caracterul ei executoriu, în sensul art. 651 alin. (4) C.proc.civ., 
caracter executoriu câștigat în privința tuturor aspectelor care au primit o soluționare favorabilă 
executorului judecătoresc și, indirect, creditorului în favoarea căruia organul de executare a 
depus cererea de încuviințare a executării silite. 

 

B2) Plus petita în privința modalităților încuviințate 

Sunt, însă, mai numeroase situațiile în care, din cauza recurgerii, din inerție, la acel model 
de încheiere de încuviințare cu o formulare acoperitoare pentru toate modalitățile de executare 
silită, executarea silită apare ca fiind astfel încuviințată pentru modalități care fie nu au fost 
incluse în enumerarea făcută de creditor prin cererea de executare, fie au fost chiar explicit 
exceptate de acesta. 

 Explicații posibile ale autolimitării creditorului în privința modalităților de 
executare  

Pot fi variate motivele pentru care un creditor ar decide, în mod mai degrabă atipic, să-și 
autolimiteze libertatea de a urmări realizarea unei creanțe bănești prin toate modalitățile de 
executare silită reglementate de lege. Bunăoară, creditorul preferă să prevină avansarea unor 
cheltuieli de executare prea mari, așa cum sunt cheltuielile aferente urmăririi silite imobiliare 
ori mobiliare. O atare opțiune, selectivă în privința modalităților de executare, are la bază 
informații ori măcar indicii deținute de creditor cu privire la existența unor disponibilități bănești 
existente în conturile debitorului, într-un cuantum prezumat a fi suficient în vederea satisfacerii 
integrale a creanței27.  

O altă situație care ar putea explica excluderea, prin chiar cererea de executare silită, a 
anumitor modalități de executare este cel în care, consultându-se eventual cu executorul ori fiind 
prevenit, în acest sens, de către acesta din urmă, creditorul dorește să vină chiar în sprijinul său 
pentru a preîntâmpina o depășire, mai degrabă din neglijență decât voit, a limitelor competenței 
teritoriale. Spre exemplu, creditorul menționează, de la bun început, în cererea de executare că 
nu dorește executarea silită prin poprire, debitorul având domiciliul, la data depunerii cererii de 

 

27 Excluderea explicită, pentru un asemenea motiv, a modalităților de executare mai costisitoare 
apare ca fiind o soluție interesantă pentru creditor mai ales atunci când între el și executorul judecătoresc 
nu s-a încheiat, prealabil începerii executării silite, un contract privind anumite aspecte, altele, desigur, 
decât cele reglementate prin norme legale imperative, care interesează punerea în executare a titlului 
executoriu, așa cum este și aspectul privind modalitatea concretă de avansare a cheltuielilor de executare. 
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executare, în afara circumscripției curții de apel unde este sediul biroului executorului 
judecătoresc învestit. 

 Principiul disponibilității, aplicat în faza executării silite, nu permite 
efectuarea de acte de executare în modalități de executare excluse prin 
cererea de executare, chiar dacă ar exista o încuviințare a executării a cărei 
formulare ar acoperi modalitatea de executare exclusă de creditor. 

În practica execuțională, unele situații de plus petita în sensul examinat aici trec 
neobservate.  

Avem în vedere ipoteza în care modalitățile de executare, oricum acoperite de formularea 
generică și generoasă a încheierii de încuviințare a executării, dar, în orice caz, precizate în 
cererea de executare silită ori, cel puțin, îngăduite de modul în care această cerere a fost 
redactată, conduc la satisfacerea creanței, cu accesoriile aferente acesteia, inclusiv a 
cheltuielilor de executare silită. 

În această ipoteză, „surplusul” din încheierea de încuviințare, surplus definit prin 
modalitatea de executare încuviințată de instanța de executare fără a fi fost vizată de creditor, 
rămâne unul inert. Ajungându-se la încetarea executării silite prin satisfacerea creanței, nu va 
exista tentația pentru creditor și, cu atât mai puțin, presiunea exercitată de acesta față de 
executor, de a se efectua, în continuare și în completare, acte de executare silită în modalitatea 
de executare încuviințată în surplus. 

Există, însă, și situații în care discrepanța dintre modalitățile de executare încuviințate și 
cele cerute de creditor ori permise de formularea cererii de executare poate ocaziona efectuarea 
unor acte de executare nelegale, adică a acelora care ar corespunde modalităților de executare 
neacoperite de cererea de executare.  

Cu cât se mărește distanța, măsurată în timp sau în numărul de file acumulate la 
dosarul de executare, cu atât sporește riscul ca executorul judecătoresc să dea curs inițiativei 
unui creditor care, nemulțumit de o nerecuperare integrală a sumei datorate, ca urmare, spre 
exemplu, a instrumentării popririi, solicită extinderea executării silite asupra unei modalități 
de executare, precum urmărirea imobiliară, acoperite de încheierea de încuviințare a 
executării, dar străine de cererea de executare. 

În raport cu abordarea principiului disponibilității ca unul a cărui încălcare ar putea fi 
invocată nu doar de partea care este titularul dreptului de a dispune (în faza executării silite, 
creditorul), ci și de partea adversă (în faza executării silite, debitorul), apreciem că a da curs 
unei asemenea inițiative riscă să producă, în viitor, consecințe grave. Mai exact, s-ar putea 
pronunța o încheiere de admitere a unei contestații la executare care, în funcție de petitul și 
întemeierea în drept alese de către contestatorul-debitor, să conducă la anularea actelor de 
executare silită efectuate ca urmare a extinderii solicitate de creditor. Motivarea soluției de 
admitere a unei contestații astfel formulate ar fi tocmai aceea că executorul judecătoresc a 
efectuat acte de executare silită ce corespundeau unei modalități de executare excluse prin 
cererea de executare silită, deci cu încălcarea principiului disponibilității în faza executării silite, 
înțeles în dimensiunea care permite creditorului să opteze pentru anumite modalități de 
executare indirectă dintre cele puse de lege la dispoziția sa28. 

 

28 Pentru acuratețea unui asemenea demers procedural debitorul-contestator ar trebui să solicite, ca 
prim capăt de cerere în contestație, anularea în parte a încheierii de încuviințare a executării silite, și anume 
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Ajungem, rațiunile fiind aceleași, la concluzia mai sus expusă, în ipoteza, similară, în 
privința întinderii creanței (pct. A2). Așa cum arătam în acel loc, aspectul că efectuarea actelor 
de executare pentru o sumă, cu titlu de debit principal ori de accesorii aferente acestuia, ar 
respecta limita maximă a titlului executoriu și plafonul valoric indicat de încheierea de 
încuviințare nu ar salvgarda, în concepția instanței de executare, actele de executare care au 
fost emise de executor pentru o sumă mai mare decât aceea pretinsă de creditor prin cererea de 
executare. 

 Remediu : obținerea încuviințării pentru modalitatea de executare inițial 
exclusă de către creditor 

Remediul pentru a permite efectuarea actelor de executare într-o modalitate acoperită în 
încheierea de încuviințare obținută în dosarul de executare pendinte, dar fără a fi fost inițial 
avută în vedere de creditor prin cererea de executare silită, este similar celui propus pentru 
ipoteza, analoagă, întâlnită în legătură cu întinderea creanței. 

Prin urmare, și în această ipoteză, de plus petita în privința modalităților de executare, 
devine necesară formularea unei noi cereri de încuviințare pentru modalitatea de executare 
deja încuviințată, dar nelegal, adică în surplus față de ce urmărea creditorul. 

Pentru a se ajunge la formularea unei asemenea cereri, creditorul poate formula o 
completare a cererii inițiale de executare, adică o nouă cerere în dosarul de executare deja 
deschis, prin care să solicite executorului înaintarea unei cereri de încuviințare a executării silite 
în temeiul aceluiași titlu executoriu, dar pentru modalitatea sau, după caz, modalitățile de 
executare neavute inițial în vedere în cererea de executare. 

O altă cale care poate justifica formularea unei noi cereri de încuviințare întemeiată pe 
același titlu executoriu cu cel aflat la baza încheierii de încuviințare deja pronunțate este 
depunerea de către creditor a unei noi cereri de executare silită. S-ar deschide, astfel, un 
nou dosar de executare silită, cu mențiunea că, dincolo de identitatea de titlu executoriu și de 
părți, creditorul ar sublinia în această nouă cerere de executare faptul că solicită efectuarea 
executării silite exclusiv în modalitatea sau, după caz, modalitățile de executare excluse ori 
omise prin cererea de executare pentru care se deschisese precedentul dosar de executare. 

În ambele cazuri, așa cum am menționat și în situația creată în legătură cu întinderea 
creanței, este necesar să fie explicate, prin cererea completatoare ori prin noua cerere de 
încuviințare, motivele pentru care, fiind pronunțată o încheiere de încuviințare dată explicit 
pentru toate modalitățile de executare, s-ar impune pronunțarea unei noi încheieri de 
încuviințare, în legătură cu același titlu executoriu, dar având ca obiect modalități de executare 
nesolicitate inițial de către creditor. 

În acest context, rămân valabile cele afirmate în locul unde am expus argumentele care 
pledează pentru oportunitate unei asemenea explicații, pornind de la premisa art. 107 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești29 care obligă instanța de executare 
la verificări prealabile soluționării unei cereri de încuviințare a executării silite, verificări ce 

 

în partea privind modalitățile de executare încuviințate dincolo de cele enumerate în cererea de executare 
silită depusă de creditor la biroul executorului judecătoresc. 

29 A se vedea dispozițiile citate sub nota de subsol nr. 20. 
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conduc la identificarea precedentei încheieri de încuviințare admisă în legătură cu același titlu 
executoriu. 

Explicând cu claritate, prin completarea cererii de executare ori, după caz, prin noua 
cerere de executare silită și, în plus, în ambele cazuri, prin chiar motivarea celei de-a doua cereri 
de încuviințare, de ce principiul disponibilității nu permite executorului să fructifice încuviințarea 
dată executării într-o modalitate inițial omisă de creditor, executorul poate preveni soluția 
respingerii celei de-a doua cereri de încuviințare ca fiind o cerere lipsită de interes.  

În termeni similari celor expuși în analiza pe marginea ipotezei corespondente întâlnite 
însă în legătură cu întinderea creanței, explicația s-ar putea reduce, în esență, la evidențierea 
faptului că actele de executare silită nu pot fi suficient „acoperite”, din punctul de vedere al 
modalității de executare căreia îi sunt circumscrise, de preexistenta încheiere de 
încuviințare, tocmai pentru că aceasta din urmă a inclus acea modalitate execuțională fără a 
fi fost solicitată de creditor prin cererea de executare silită înaintată de executor, spre 
încuviințare, instanței competente. 

În alți termeni, executorul judecătoresc nu ar trebui să facă altceva decât să releve 
instanței de executare învestite cu aparent inutila a doua cerere de încuviințare întemeiată pe 
același titlu executoriu cu cel aflat la baza precedentei cereri de încuviințare, deja admise, că 
tot ea, ca instanță de executare, ar putea considera ca fiind întemeiată o eventuală 
contestație la executare, fundamentată de către debitorul-contestator pe un argument de 
plus petita invocat în privința încuviințării date pentru o modalitate de executare silită 
ocolită de creditor.  

 

 

Problema nr. 4 
 

1.Enunțarea problemei 

Posibilitatea învestirii executorului judecătoresc de către un administrator, cu mandat 
expirat, care se înfățișează ca reprezentant legal al unei societăți constituite în temeiul Legii 
nr. 31/1990  

 

2.Sediul materie 

- art. 664 alin. (4), art. 665 C. proc.civ.; 

- art. 1552, art. 1554-1555 C.Civ. 1864; 

- art. 2030 C.civ.; 

- art. 72, art. 77 alin. (1), art. 90, art. 15312, art. 187, art. 197 alin. (3) din Legea nr. 
31/1990 a societăților; 
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- Decizia nr. 24/2017 dată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent 
pentru soluționarea recursului în interesul legii30 

 

3. Conturarea ipotezei și formularea întrebării 

O societate pe acțiuni al cărei administrator are un mandat care a încetat prin expirarea 
termenului se adresează executorului judecătoresc printr-o cerere de executare silită întemeiată 
pe un titlu executoriu în care societatea pe acțiuni figurează în calitate de creditor.  

Cererea este semnată de administrator, dar este formulată de acesta nu în nume propriu, 
ci în numele societății creditoare al cărei reprezentant legal se pretinde a fi. 

Pentru a contracara o preliminară obiecție din partea executorului judecătoresc pe tema 
lipsei calității de reprezentant legal al societății creditoare, ca lipsă derivată din încetarea 
mandatului de administrator prin expirarea termenului - încetare dublată, firește, de inexistența 
desemnării unui nou administrator ori, după caz, a desemnării sale pentru un nou mandat -, 
semnatarul cererii de executare invocă Decizia nr. 24/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație 
și Justiție în soluționarea unui recurs în interesul legii. Prin această decizie, instanța supremă a 
statuat că anumite dispoziții ale Legii nr. 31/1990, ale Codului civil din 1864 și ale Codului civil 
în vigoare conduc la interpretarea în sensul că „administratorul societății pe acțiuni al cărui 
mandat a expirat, fără a exista un act de numire a unui nou administrator și o acceptare expresă 
din partea acestuia, deține prerogativele reprezentării atât timp cât încetarea funcției nu a fost 
publicată în conformitate cu legea”. 

În consecință, administratorul cu mandat expirat, același cu semnatarul cererii de 
executare formulate în numele societății ce figurează drept creditoare în titlul executoriu, 
solicită executorului judecătoresc declanșarea executării silite în favoarea societății creditoare, 
sprijinindu-se pe dispozitivul, anterior citat, al Deciziei RIL nr. 24/2017 pentru a argumenta că 
încetarea mandatului prin expirarea termenului nu echivalează cu încetarea puterii sale de a 
reprezenta societatea creditoare în raporturile cu terții, deci nici în raporturile cu executorul 
judecătoresc. 

Sfera de aplicare a problemei expuse 

O atare situație, care, după pronunțarea Deciziei RIL nr. 24/2017, tranșează problema 
raportului dintre reprezentarea legală izvorâtă dintr-un mandat în vigoare, pe de o parte, și 
reprezentarea legală care supraviețuiește încetării izvorului ei inițial, pe de altă parte, trebuie 
circumscrisă unei ipoteze mai largi decât ipoteza care a fost dedusă interpretării instanței 
supreme. 

Mai exact, extinderea aplicabilității deciziei trebuie, în opinia noastră, să țină seama 
de tipul de persoană juridică la care ea se referă. 

Astfel, Decizia RIL nr. 24/2017 are explicit în vedere, cel puțin prin dispozitivul ei, 
societatea pe acțiuni. În acest sens, textele din Legea nr. 31/1990 menționate în același 
dispozitiv sunt dispoziții legale asociate acestei forme de societate. În cadrul acestei reglementări 

 

30 Publicată în M. Of. Partea I, nr. 153 din 19 februarie 2018. 
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regăsim, printre altele, și dispoziția art. 77 alin. (1) care face referire la durata însărcinării 
administratorului ales de asociații reprezentând majoritatea absolută a capitalului social. 

Dar dispoziția anterior menționată este una la care fac trimitere atât normele 
aplicabile societăților cu răspundere limitată (art. 197 alin. 3 din lege), cât și cele edictate 
pentru societățile în comandită simplă (art. 90 din lege), astfel încât existența unei durate a 
mandatului de administrator se impune a fi examinată și în cazul acestor din urmă specii de 
societăți. În sfârșit, comanditații, cărora le este încredintață administrarea societății în 
comandită pe acțiuni, beneficiază de un mandat pe durată determinată, întrucât art. 187 din 
lege, primul text din capitolul dedicat acestui tip de societate, constituie o normă de trimitere 
în bloc la reglementările în materia societății pe acțiuni, deci inclusiv la art. 77 alin. (1) din lege. 

De aceea, opinăm că Decizia RIL nr. 24/2017 urmează a fi examinată, în privința 
eventualei incidențe în faza executării silite, ținând seama de oricare dintre societățile 
reglementate prin Legea nr. 31/1990, chiar dacă dispozitivul ei, pe măsura întinderii sesizării 
instanței supreme, nu s-a putut referi in terminis decât la societatea pe acțiuni. Decizia are 
impact direct asupra societății pe acțiuni, organizate în sistem clasic, dar trebuie acceptat că 
dezlegarea oferită de instanța supremă se impune, pentru identitate de rațiune, și cu privire la 
directorii societății pe acțiuni organizate în sistem dualist, administratorul societății cu 
răspundere limitată, administratorul societății în nume colectiv, precum comanditații din 
societatea în comandită simplă ori în comandită pe acțiuni. Enumerarea privește, în esență, 
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, au puterea de a reprezenta societatea în raporturile 
cu terții, potrivit dispozițiilor legale aplicabile tipului de societate despre care este vorba. 

Interesul practic al problemei expuse 

Chiar dacă este unul evident, nu pare chiar inutil să fie subliniat interesul practic al 
verificării, cu maximă atenție, de către executorul judecătoresc a condiției privitoare la 
reprezentarea legală a persoanei juridice în general și a unei societăți constituite în baza Legii 
nr. 31/1990 în particular. 

Un răspuns în sensul inexistenței calității de reprezentant legal în persoana 
administratorului al cărui mandat, anterior cererii de executare silită, a încetat prin expirarea 
termenului, răspuns degajat ca o consecință a constatării inaplicabilității Deciziei RIL nr. 24/2017 
în privința reprezentării în faza executării silite, conduce, în ipoteza în care executorul ar 
instrumenta procedura execuțională la solicitarea unei societăți pentru care se prezintă un 
administrator având o asemenea situație, la posibilitatea anulării în totalitate a executării silite 

Într-adevăr, nu doar actele de executare silită ar putea fi lovite de măsura anulării dispuse 
de instanța de executare, ci și încheierea de încuviințare a executării și, mai grav, secvența 
cererii de executare silită formulate în numele societății creditoare ar putea suferi același 
deznodământ. De vreme ce executarea, ca efect al constatării inexistenței calității de 
reprezentant a semnatarului cererii de executare, nu a fost solicitată, cu adevărat, de societatea 
creditoare înseamnă că nu a putut opera nici măcar efectul întreruptiv de prescripție31. 

 

31 Potrivit art. 709 alin. (3) C.proc.civ., prescripţia nu este întreruptă dacă executarea silită a fost 
respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea. Or, ipoteza anulării 
executării silite pentru lipsa calității de reprezentant al societății creditoare, ca o lipsă manifestată încă din 
momentul sesizării executorului judecătoresc prin depunerea cererii de executare la biroul acestuia 
reprezintă, fără doar și poate, o ipoteză circumscrisă cazului de anulare a executării, evocat în dispoziția 
legală anterior menționată. 
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4. Soluție 

Apreciem că administratorul societății pe acțiuni și, îndeobște, orice persoană care, 
față de dispozițiile aplicabile tipului de societate care are calitatea de creditoare, are, în cadrul 
unei asemenea societăți, o poziție echivalentă conform celor precizate mai sus, cu ocazia 
determinării sferei de aplicare a problemei propuse, nu se poate prevala de efectele Deciziei 
nr. 24/2017 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea recursului în 
interesul legii pentru a justifica puterea sa de a reprezenta societatea în procedura 
execuțională chiar și după expirarea termenului pentru care i-a fost acordat mandatul prin 
desemnarea sa. 

În consecință, executorul judecătoresc nu poate deschide procedura execuțională dacă 
observă, potrivit extrasului furnizat de registrul comerțului, că mandatul acelui administrator 
a expirat înainte de data depunerii de către acea persoană, în numele societății creditoare, a 
cererii de executare silită. 

 

5. Argumentele soluției 

 Decizia RIL nr. 24/2017 privește reprezentarea în materia actelor juridice 
(drept substanțial), nu a actelor de procedură (drept procesual) 

Motivul pentru care apreciem că executorul judecătoresc nu poate interpreta Decizia RIL 
nr. 24/2017 în sensul dorit de administratorul cu mandat expirat ține tot de sfera de aplicare a 
acestei decizii, cu mențiunea că, de această dată, nu mai este vorba de tipul de societate, ci de 
natura actelor pe care decizia instanței supreme pare că le ia în considerare pentru a accepta 
soluția extinderii puterii de reprezentare dincolo de limita mandatului. 

Astfel, dispozitivul Deciziei RIL nr. 24/2017 face o enumerare a unor dispoziții care, 
indiferent că se află în Legea nr. 31/1990, în Codul civil din 1864 sau în actualul Cod civil, vizează 
reprezentarea în materia actelor juridice. În ordinea în care aceste dispoziții sunt enumerate, 
art. 72 din Legea nr. 31/1990 face referire prioritară, pentru a defini izvoarele obligațiilor și 
răspunderii administratorului, la dispozițiile referitoare la mandat, iar textele Codurilor civile, 
cel vechi și cel nou, sunt selectate din materia mandatului, adică a contractului care se execută 
prin încheierea de acte juridice. 

Cu alte cuvinte, niciuna dintre prevederile legale evocate în dispozitivul Deciziei nr. 
24/2017 sau în considerentele decizorii ale aceleiași decizii nu vizează materia reprezentării 
persoanei juridice în efectuarea actelor de procedură32. Dispozițiile art. 80-82 C.proc.civ., 
privite ca sediu al materiei reprezentării procesuale nu sunt prezente în dispozitivul deciziei ori 
în considerentele care cuprind raționamentul decisiv. În plus, Codul de procedură civilă nu are o 
dispoziție din care să rezulte că în justiție o persoană juridică poate fi reprezentată de o persoană 

 

32 În cuprinsul deciziei, dar nu în considerente decizorii, ci în paragrafe alocate expunerii orientărilor 
jurisprudențiale (pct. 7 din decizie), respectiv enunțării motivării memoriului formulat, pentru promovarea 
recursului în interesul legii, de Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
(pct. 10 din decizie) se fac referiri, mai degrabă izolate, la reprezentarea societății pe acțiuni în fața instanței 
de judecată. Altminteri însă, normele de drept intern care fac obiectul sesizării, sunt enumerate la pct. III 
din decizie și nu sunt altele decât cele regăsite în dispozitivul deciziei, adică norme relevante pentru instituția 
reprezentării în planul dreptului substanțial. 
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fizică a cărei putere de a reprezenta legal persoana juridică se născuse în temeiul unui mandat 
ajuns, însă, la termen înainte de procesul unde se pune problema reprezentării legale. 

Or, cererea de executare silită nu reprezintă un act juridic, ci un act de procedură, 
care asigură învestirea executorului judecătoresc în vederea instrumentării procedurii 
execuționale. Din acest motiv, neexistând în Cartea a V-a, dedicată acestei proceduri, norme 
speciale în materie de reprezentare în genere și în materie de reprezentare legală în mod 
particular, chestiunea reprezentării persoanei juridice în faza executării silite nu poate decât 
să-și împrumute normele edictate în partea generală, mai exact în art. 80 -82 C.proc.civ. 

În alți termeni, reprezentarea legală a persoanei juridice creditoare în fața executorului 
judecătoresc și, subsecvent încuviințării executării silite, în raporturile execuționale cu debitorul 
din titlul executoriu pus în executare, este supusă unor dispoziții ignorate de Decizia RIL nr. 
24/2017. 

Așa cum am evidențiat deja, nu există temeiuri nici măcar în considerentele decizorii ale 
deciziei, pentru a se extinde, prin analogie, la procesul civil și, mai departe, în faza executării 
silite, soluția prelungirii puterii de reprezentare a administratorului al cărui mandat a expirat, ca 
soluție oferită de instanța supremă în materia încheierii de către acel administrator, în numele 
societății, de acte juridice, cu consecința obligării, față de terți, a societății înseși.  

Rămâne de văzut dacă o asemenea extindere va fi făcută de legiuitor ori chiar de instanța 
supremă învestită cu un nou memoriu de promovare a unui recurs în interesul legii, al cărui obiect 
ar viza, de această dată, reprezentarea în procesul civil, însă, până la un astfel de deznodământ, 
executorul judecătoresc nu se poate raporta la Decizia nr. 24/2017 ca la un temei de a-l privi pe 
administrator ca reprezentant legal, în pofida expirării mandatului, al societății creditoare pentru 
care depune cererea de executare silită. 

Din punct de vedere procedural și, totodată, în plan practic, executorul judecătoresc 
învestit cu o cerere de executare prin care semnatarul ei își asumă calitatea de reprezentant 
legal în ciuda faptului că mandatul de administrator al societății, creditoare în titlul executoriu, 
a expirat anterior depunerii cererii, are posibilitatea de a refuza deschiderea procedurii de 
executare. Cum refuzul trebuie să fie motivat, executorul judecătoresc va arăta, în motivarea 
încheierii de refuz al deschiderii procedurii, împrejurarea că mandatul a încetat prin ajungere la 
termen, iar, o dată cu el, a încetat și puterea de reprezentare legală a societății. În completarea 
motivării refuzului său, executorul va putea evoca argumentele, anterior înfățișate, care combat 
ideea justificării, prin Decizia RIL nr. 24/2017, a extinderii puterii de reprezentare dincolo de 
termenul mandatului, argumente axate pe tipul de reprezentare avut în vedere de instanța 
supremă, adică nu reprezentarea societății pe acțiuni în general, ci reprezentarea ei, legală, în 
materia încheierii de acte juridice. 

Față de o asemenea încheiere, societatea creditoare va avea dreptul ca, în baza art. 665 
alin. (2) C.proc.civ., să depună plângere la instanța de executare, cale de atac în care, dacă va 
fi reprezentată în aceeași manieră, este posibil să fie respinsă cu o motivare nu diferită de 
motivarea încheierii atacate, adică de motivarea redactată de executorul judecătoresc. 

La finalul expunerii argumentului care recomandă soluția expusă, se cuvine subliniat faptul 
că executorul judecătoresc trebuie să țină seama, în aplicarea soluției, de modul concret în 
care administratorul cu mandat expirat depune, în calitate de reprezentant, cererea de 
executare silită la biroul executorului judecătoresc. 

În cazul în care cererea este semnată de acest administrator și este depusă de el însuși 
la biroul executorului judecătoresc, compararea datelor sale de identificare cu mențiunile din 
registrul comerțului, edificatoare pentru constatarea încetării mandatului prin ajungere la 
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termen, este suficientă pentru a releva ipoteza care reclamă soluția expusă, adică soluția 
refuzului deschiderii procedurii de executare întemeiată pe lipsa calității semnatarului cererii de 
executare de reprezentant legal al societății creditoare. 

Executorul judecătoresc trebuie să fie însă atent și în cazul în care societatea creditoare 
apare ca fiind reprezentată convențional, adică printr-un avocat ori printr-un consilier 
juridic.  

În acest din urmă caz, viciul de care suferă reprezentarea este mai puțin vizibil, fiind 
necesară verificarea verigii intermediare; cum avocatul sau, după caz, consilierul juridic al 
societății nu este angajat, direct, de către societate însăși (persoana juridică este o ficțiune, fie 
ea legal reglementată), ci de către o persoană care apare ca reprezentant legal al societății 
respective, executorul judecătoresc trebuie să stabilească identitatea persoanei fizice care a 
semnat, în numele societății, împuternicirea avocațială de care se prevalează avocatul 
semnatar al cererii de executare sau, după caz, delegația acordată consilierului juridic 
semnatar al acelei cereri.  

Dacă semnatarul împuternicirii avocațiale ori, după caz, al delegației este, în lumina 
relațiilor furnizate de registrul comerțului, o persoană care a deținut în trecut calitatea de 
administrator însă, din cauza încetării mandatului prin ajungere la termen, încetare evidențiată 
de informațiile, cuprinse în extrasul doveditor al relațiilor, privitoare la data desemnării și durata 
mandatului de administrator, nu mai posedă o asemenea calitate la momentul verificării de către 
executor a condiției reprezentării legale, nici avocatul, nici consilierul juridic nu pot asigura o 
reprezentare convențională valabilă în fața organului de executare. 

Ipoteza semnării cererii prin avocat este încă mai complexă dat fiind faptul că, de cele 
mai multe ori, pe împuternicirea avocațială, la rubrica destinată semnăturii clientului 
reprezentat de avocat, figurează o mențiune de tipul „conform contractului” (de asistență 
juridică). 

 

6. Cazuri asimilate 

În cele ce urmează, vom evidenția că soluția expusă, aceea de a nu face aplicarea Deciziei 
RIL nr. 24/2017 în contextul unei proceduri execuționale, nu trebuie limitată la secvența inițială 
a acestei proceduri, și anume aceea a depunerii de către un creditor societate pe acțiuni a cererii 
de executare silită, dar, mai mult decât atât, trebuie verificată, pentru a vedea dacă oferă 
același răspuns – răspunsul negativ – și în legătură cu alte atribuții exercitate de executorul 
judecătoresc, în afara executării silite. 

 

Cazuri asimilate în cursul procedurii execuționale 

În raport cu argumentul pentru care apreciem că executorul judecătoresc nu poate, sesizat 
fiind cu o cerere de executare silită, să-l privească pe administratorul cu mandat expirat ca pe o 
persoană care continuă, și după data expirării mandatului, să reprezinte societatea în numele 
căreia semnează cererea de executare, este de observat că sfera de aplicare a unei asemenea 
soluții depășește nu doar secvența inițială a executării silite, ci chiar procedura execuțională. 

Executarea silită, în ansamblul ei reprezintă o succesiune de secvențe de la data depunerii 
cererii de executare silită, primul act de procedură, până la apariția unui caz de încetare a 
executării silite. O parte dintre actele care se succed între cele două limite menționate sunt acte 
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de executare; altele sunt acte care, spre deosebire de cele dintâi, nu sunt emise de executorul 
judecătoresc sau, dacă sunt emise de el, nu au, prin natura lor, efect direct asupra patrimoniului 
debitorului, dar, în marea lor majoritate, trebuie privite tot ca acte de procedură. 

Relevante pentru analiza de față, dedicată verificării îndeplinirii condiției reprezentării 
legale, în faza executării silite, a unei persoane juridice dincolo de momentul, originar, al 
depunerii cererii de executare silită, sunt actele de procedură săvârșite de persoane juridice, 
indiferent că au calitatea de creditori, debitori, terți popriți sau o altă calitate care le poate 
oferi statutul de participanți în executarea silită. 

Într-o rigoare pe care, uneori, poate că nici magistratul nu și-o poate apropria îndeajuns, 
executorul judecătoresc ar trebui să verifice îndeplinirea condiției reprezentării legale, în raport 
cu o societate creditoare, și în etapa ulterioară depunerii cererii de executare silită. În sensul 
acestei verificări constante, avem în vedere ipoteza în care relațiile de la registrul comerțului 
relevă că, la data începerii executării prin depunerea cererii de executare silită33, administratorul 
societății creditoare se afla încă în exercitarea mandatului statutar, însă acest mandat se apropie 
de final34.  

Este adevărat că expirarea, chiar și la o dată anterioară încetării executării silite, a 
mandatului administratorului societății pe acțiuni, semnatar al cererii de executare ori, cel puțin, 
al împuternicirii avocațiale sau, după caz, delegației date semnatarului cererii, ar putea, în 
funcție și de particularitățile procedurii execuționale, să nu creeze nicio dificultate practică.  

Spre exemplu, dacă executarea silită se face prin poprire, datele contului bancar al 
societății creditoare au fost furnizate prin cererea de executare, iar poprirea, după ce este 
înființată, asigură sumele necesare acoperirii integrale a creanței, inclusiv a accesoriilor acesteia 
și a cheltuielilor de executare, o încetare a mandatului administratorului, inclusiv prin expirarea 
termenului, intervenită în cursul executării, deci anterior încetării acesteia, nu creează 
impediment la eliberarea către societatea creditoare a sumei rezultate din poprire. Exemplul 
ales este unul în care pentru continuarea executării silite și finalizarea ei cu succes nu ar fi 
necesară efectuarea de către creditoarea-persoană juridică a vreunui act de procedură, astfel 
încât epuizarea, în timpul procedurii execuționale, a calității administratorului de reprezentant 
legal al societății creditoare ar rămâne fără efecte în privința derulării cu succes a acestei 
proceduri. 

Aceeași diligență, a verificării constante a condițiilor privind reprezentarea legală, 
inclusiv reprezentarea legală, este cerută executorului judecătoresc și în raport cu alți 
participanți la executare atunci când aceștia sunt persoane juridice.  

Într-adevăr, în procedura execuțională, debitorul poate formula cereri direct față de 
executorul judecătoresc, iar, dacă debitorul este o societate constituită potrivit Legii nr. 
31/1990, executorul judecătoresc va verifica, prioritar, dacă semnatarul cererii este un 
reprezentant legal al societății debitoare. De exemplu, în temeiul art. 646 alin. (2) C.proc.civ., 

 

33 Avem în vedere accepțiunea dată de art. 622 alin. (2) C.proc.civ. noțiunii de începere a executării 
silite, accepțiune ce stabilește ca moment relevant momentul sesizării organului de executare de către 
creditor, prin depunerea, la biroul executorului judecătoresc, a cererii de executare silită. 

34 În lumina soluției deja propuse, dacă mandatul era expirat încă de la data cererii de executare, 
executorul judecătoresc ar refuza deschiderea procedurii de executare. De aceea, discuția privind verificarea 
îndeplinirii condiției reprezentării legale în privința creditorului persoană juridică are ca premisă 
împrejurarea că, la începutul executării, această condiție era satisfăcută. 
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debitorul poate cere executorului judecătoresc să aplice compensația legală între creanța 
prevăzută în titlul executoriu, creanță în raport cu care se definește ca debitor, pe de o parte, 
și o proprie creanță împotriva creditorului din aceeași procedură, pe de altă parte, această din 
urmă creanță fiind născută în temeiul unui alt titlu executoriu, nepus încă în executare silită. 

Or, compensația legală nu este o chestiune de ordine publică, ci un mod de stingere a 
obligațiilor care funcționează numai la cererea părții interesate. De aceea, compensația legală 
nu poate opera din oficiu, ceea ce înseamnă că nici judecătorul, dar nici executorul judecătoresc 
nu ar putea, în lipsa cererii formulate de unul dintre titularii creanțelor reciproce, să reducă 
aceste creanțe până la concurența celei mai mici dintre ele. 

Prin urmare, constatarea faptului că cel care, în numele societății debitoare, invocă 
incidența compensației legale nu mai are, din cauza încetării mandatului prin ajungere la 
termen, calitatea de administrator statutar îl obligă pe executorul judecătoresc să constate 
că, în realitate, societatea debitoare nu invocă acest mod de stingere, totală sau, după caz, 
parțială a creanței cuprinse în titlul executoriu. Rezultatul acestei constatări va fi nu altul 
decât acela că, dacă nu există alte impedimente la executare, procedura va continua în 
favoarea creditorului.35 

 

Cazuri asimilate în legătură cu alte atribuții decât efectuarea executării silite 

Așa cum am anticipat mai sus, verificarea condițiilor privitoare la reprezentarea legală a 
societăților constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 este o problemă care se ridică în oricare 
dintre procedurile instrumentate de executorul judecătoresc în exercitarea altor atribuții 
prevăzute de lege decât efectuarea executării silite. 

a) cererea de constatare de urgență a unei stări de fapt. 

Spre exemplu, executorul judecătoresc nu s-ar putea considera legal învestit cu o cerere 
de constatare de urgență a unei stări de fapt, procedură prevăzută la art. 364 -365 C.proc.civ.36, 
dacă o asemenea cerere ar fi formulată, în numele unei societăți constituite potrivit Legii nr. 
31/1990, de un administrator al cărui mandat încetase, la data depunerii cererii, prin expirarea 
termenului. Depunerea cererii de constatare este un act de procedură, iar constatarea ca atare 

 

35 Adăugăm că, în esență, îndatorirea executorului judecătoresc de a se asigura că în procedura 
execuțională participanții-persoane juridice în genere și, în particular, societăți constituite în baza Legii nr. 
31/1990, sunt legal reprezentate, adică în conformitate cu normele edictate, în materie de reprezentare 
procesuală, prin Codul de procedură civilă, este una care trece de limita cazului, examinat în acest loc, de 
încetare a mandatului prin ajungere la termen. În alți termeni, ori de câte ori constată că un participant-
persoană juridică relevă un deficit de reprezentare legală în privința persoanei care se prezintă, în fața 
executorului, în numele acelei persoane juridice, executorul judecătoresc trebuie să tragă consecințele de 
rigoare; fiind dedicată problemelor ridicate de pronunțarea Deciziei RIL nr. 24/2017, analiza a avut constant 
în vedere încetarea mandatului de administrator prin expirarea termenului însă îndatorirea de verificare a 
cerinței reprezentării legale a persoanelor juridice va permite executorului judecătoresc să identifice carențe 
sub acest aspect ori de câte ori este aplicabilă una dintre cauzele prevăzute de lege pentru încetarea 
mandatului reprezentantului legal inițial desemnat. 

36 Potrivit art. 364 alin. (1) C.proc.civ., la cererea oricărei persoane care are interesul să constate de 
urgenţă o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea probelor, 
executorul judecătoresc în circumscripţia căruia urmează să se facă constatarea va putea constata la faţa 
locului această stare de fapt.  
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implică operațiuni procedurale, fiind reglementată în materia probelor în procesul civil. Nefiind 
vorba de încheierea unor acte juridice, ci de acte procedurale, așa cum sunt cele implicate de 
administrarea probelor în procesul civil, Decizia RIL nr. 24/2017 nu este, nici în acest caz, 
aplicabilă. 

În mod similar, păstrând cadrul aceleiași atribuții conferite de lege executorului 
judecătoresc, exprimarea de către administratorul, cu mandat expirat, societății care are 
calitatea de parte împotriva căreia se face constatarea ori de terț al cărui concurs este necesar 
în acest scop, a acordului în vederea efectuării constatării37, nu permite executorului 
judecătoresc să continue procedura; într-o atare situație, petentul se va adresa instanței 
judecătorești pentru a obține autorizarea acesteia în vederea constatării; 

b) procedura ofertei reale urmate de consemnațiune 

Un contraexemplu interesant, adică o ipoteză în care, dimpotrivă, executorul 
judecătoresc ar putea constata aplicabilitatea Deciziei RIL nr. 24/2017, îl oferă exercitarea unei 
alte atribuții conferite de lege executorului judecătoresc: instrumentarea procedurii ofertei reale 
urmate de consemnațiune38. 

Se pot distinge mai multe etape care merită examinate, după cum urmează: 

- cererea de deschidere a procedurii. 

Astfel, formularea unei cereri de declanșare a procedurii ofertei reale urmate de 
consemnațiune, de către o societate constituită potrivit Legii nr. 31/1990, în calitate de 
debitoare care dorește să facă plata unui creditor care, fără temei legitim, refuză să o primească, 
presupune, pentru o legală învestire a executorului judecătoresc, îndeplinirea condiției 
privind reprezentarea legală în legătură cu actul, procedural, al depunerii la biroul executorului 
judecătoresc, a cererii pentru declanșarea procedurii și, totodată, al semnării acestei cereri în 
numele acelei persoane juridice debitoare; 

- întocmirea procesului-verbal în prezența creditorului, ca urmare a comunicării 
somației.  

În urma declanșării procedurii ce urmează a fi instrumentată prin executor judecătoresc, 
debitorul comunică, prin intermediul executorului, o somație către creditor prin care îl invită să 
se prezinte într-un loc anume, la o anumită dată și la o anumită oră pentru a primi prestația 
datorată (art. 1.007 C.proc.civ.).  

Or, în ipoteza în care creditorul ar fi o societate constituită potrivit Legii nr. 31/1990, se 
pune întrebarea dacă Decizia RIL nr. 24/2017 îl obligă pe executorul judecătoresc să ia act de 
prezența creditorului atunci când persoana care se înfățișează în numele societății creditoare ar 
fi un administrator al cărui mandat anterior expirase, fără a fi urmat de o reînnoire ori de o 
desemnare a unui nou administrator.  

 

37 Cerința acordului exprimat de partea împotriva căreia urmează a se face constatarea sau, după 
caz, de terțul al cărui concurs ar fi necesar în acest scop este prevăzută la art. 364 alin. (2) C.proc.civ. 

38 Procedura ofertei reale urmate de consemnațiune este reglementată prin art. 1.006-1.013 
C.proc.civ., însă, pentru rigoare, din seria acestor texte trebuie excluse, în contextul discuției privitoare la 
poziția și îndatoririle executorului judecătoresc, dispozițiile art. 1.011 C.proc.civ., deoarece ele sunt 
specifice procedurii derulate în fața instanței, iar nu prin intermediul executorului. 
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Concret, problema se ridică în ipoteza particulară în care persoana care, pretinzându-se 
reprezentant legal al societății creditoare, se prezintă în fața executorului judecătoresc și 
acceptă, în numele acelei societăți, prestația oferită, cu titlu de plată, de către debitor.  

Este adevărat că, potrivit art. 1.008 C.proc.civ. într-o asemenea situație, executorul 
judecătoresc trebuie să întocmească un proces-verbal de constatare a plății astfel efectuate, 
proces-verbal care, la o primă vedere, ar avea o natură exclusiv procedurală. Soluția însărcinării 
executorului cu întocmirea unui asemenea proces-verbal este firească întrucât, pe fondul unei 
inițiale (prezumate) rezistențe a creditorului în a primi plata, debitorul a apelat la serviciile 
executorului judecătoresc, declanșând o procedură căreia organul învestit să o instrumenteze 
este chemat să-i pună capăt dacă se constată că procedura a condus la rezultatul urmărit, adică 
la plată. 

Nu mai puțin însă, procesul-verbal nu face decât să constate plata, adică faptul că a 
intervenit un act juridic, întemeiat pe acordul de voință între debitor și creditor. Aspectul că 
acest rezultat a fost obținut numai după recurgerea la intervenția unui profesionist învestit în 
regim de putere publică și a cărui atribuție tipică o reprezintă, de altfel, procedurile de executare 
silită, nu infirmă cu nimic existența plății consumate, în prezența acestui profesionist, între 
creditor și debitor, adică încheierea unui veritabil act juridic între cei doi. 

Or, fiind în prezența unui act juridic civil, fie el inclus într-un act de procedură (procesul-
verbal întocmit de executor) așa cum este actul juridic prin care părțile convin să stingă raportul 
obligațional preexistent prin chiar obiectul inițial al acestui raport – aceasta este, în esență, 
definiția plății ca mod de stingere a obligației – Decizia RIL nr. 24/2017 devine aplicabilă dacă 
administratorul, fie cel al societății creditoare, fie cel al societății debitoare ori ambii deopotrivă 
au mandatul expirat la data constatării, de către executor, a plății. 

Concret, în acest din urmă caz, al acceptării de către creditor, înainte de a se ajunge la 
consemnațiune, a ofertei de plată făcute, prin intermediul executorului, Decizia RIL nr. 24/2017 
nu-l îndreptățește pe debitor să considere că, în realitate creditorul nu este prezent dacă acesta 
din urmă este reprezentat printr-un administrator cu mandat expirat, după cum, simetric invers, 
nu-l îndreptățește pe creditor să aprecieze că nu poate accepta oferta de plată pentru că nu ar 
fi susținută de un administrator care, prin expirarea mandatului (ivită după declanșarea 
procedurii), ar mai putea reprezenta legal societatea debitoare.  

Chiar și acest contraexemplu, prin probabilitatea extrem de redusă de a fi întâlnit în 
practică, nu face decât să sublinieze că Decizia RIL nr. 24/2017 are un potențial foarte redus 
de aplicare în activitatea executorului judecătoresc. Într-o proporție covârșitoare, această 
activitate, chiar și atunci când este alta decât efectuarea executării silite, este concretizată în 
acte de procedură, iar nu în acte juridice. Dacă însă atribuția în curs de exercitare este una care, 
în mod excepțional, l-ar pune pe executor în situația de a constata existența unor acte juridice, 
iar acele acte ar fi săvârșite direct de persoane fizice care acționează în numele unei persoane 
juridice în circumstanțe evocate în decizia Înaltei Curți, atunci evaluarea executorului 
judecătoresc nu poate fi decât una conformă acestei decizii, grație faptului că în speță ar fi 
aplicabilă reprezentarea legală a persoanei juridice cu ocazia încheierii unui act juridic. 
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Problema nr. 5 
 

1. Enunțarea problemei 

Care sunt categoriile de creditori a căror participare la distribuirea sumelor rezultate 
din executarea silită executorul judecătoresc nu o poate condiționa de parcurgerea, în 
prealabil, a procedurii intervenției în executarea silită? 

 

2. Sediul materiei 

- art. 666 C.proc.civ., art. 690 alin. (2), art. 691 alin. (2), 695 alin. (1), art. 865 alin. (1), 
art. 869 alin. (2) C.proc.civ.; 

- Decizia nr. 18/2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul 
competent pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă39 

 

3. Conturarea ipotezei și formularea întrebării 

Întrebarea are sens exclusiv în contextul Noului Cod de procedură civilă, deoarece, sub 
vechiul Cod, creditorii, alții decât creditorii urmăritori, care doreau să participe la distribuirea 
sumelor rezultate din executarea silită nu erau condiționați decât de depunerea, la executorul 
judecătoresc însărcinat cu procedura execuțională care a condus la suma distribuibilă, a 
propriului titlu deținut împotriva debitorului din procedura generatoare a sumei respective. 

 Stadiul inițial al practicii : depunerea titlului ca formalitate suficientă pentru 
a asigura participarea la distribuire 

Într-adevăr, art. 563 din Vechiul Cod se referea la depunerea titlului de către alți creditori, 
limita temporală a depunerii fiind aceea a eliberării sau distribuirii sumelor rezultate din 
executarea silită : „În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau 
când, până la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus şi alţi 
creditori titlurile lor, executorul judecătoresc procedează la distribuirea sumei…(subl. ns. – 
B.D.)”, 

În Noul Cod se regăsește o normă corespondentă celei anterior menționate, și anume art. 
865 alin. (1) C.proc.civ.40 și, din acest motiv, în practica execuțională, mai ales aceea din anii 
imediat ulteriori intrării în vigoare a noii reglementări, s-a manifestat o orientare, nu neapărat 
minoritară, în sensul că, pentru ca un alt creditor decât creditorul titular al procedurii 
execuționale din care au rezultat sume distribuibile să participe la distribuire, este suficientă 

 

39 Publicată în M. Of. Partea I, nr. 337 din 17 aprilie 2018. 

40 „În cazul în care urmărirea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau când, până la eliberarea 
sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus şi alţi creditori titlurile lor, executorul judecătoresc 
procedează la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel:…”  
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depunerea titlului de către acel creditor, un terț inițial față de executarea silită generatoare a 
sumei distribuibile.  

Această orientare s-a manifestat în pofida faptului că, spre deosebire de Vechiul Cod, Noul 
Cod a reglementat procedura intervenției creditorilor în executarea silită (art. 690-696 
C.proc.civ.). Mai mult, noua reglementare a legat de procedura intervenției, într-un mod destul 
de explicit (art. 695 alin. 1 C.proc.civ.), beneficiul acordat altor creditori de a participa la 
distribuirea sumelor rezultate dintr-o executare silită, inițiată de creditorul titular, executare 
silită față de care, până la încuviințarea de către instanța de executare a cererii de intervenție, 
au fost terți41.  

În acest sens, art. 695 alin. (1) C.proc.civ. dispune : „Creditorii intervenienţi şi cei ale 
căror creanţe au fost recunoscute de către debitor, în condiţiile prevăzute la art. 69242, pot să 
participe la distribuirea sumei rezultate din urmărire, în limita sumelor reclamate sau, după caz, 
recunoscute, şi, dacă au titluri executorii, să participe, în condiţiile legii, la urmărirea bunurilor 
debitorului şi să solicite efectuarea unor acte de executare silită, dacă este cazul.”  

O orientare precum cea evocată, care face din depunerea titlului un gest procedural 
suficient pentru participarea la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită, ar conferi 
reglementării procedurii intervenției un caracter mai degrabă facultativ; chiar și în lipsa 
parcurgerii unei asemenea proceduri, creditorul străin de executarea silită care a generat suma 
supusă distribuirii ar avea dreptul, prin efectul, suficient, al depunerii propriului titlu deținut 
față de același debitor, să participe la distribuire. 

 O altă soluție, de compromis : procedura intervenției trebuie urmată, dar nu 
și de creditorii ipotecari 

Într-o orientare parțial diferită, prin aceea că, spre deosebire de cea mai sus arătată, 
recunoștea, ca regulă, necesitatea intervenției pentru a participa la distribuire, unii executori 
judecătorești i-au scutit de această formalitate procedurală pe creditorii având o creanță de 
calitate specială, protejată suplimentar de legiuitor.  

Mai exact, în această orientare mai receptivă la concepția Noului Cod, rămâneau scutite 
de formalitatea intervenției, cu titlu de excepție față de regula caracterului obligatoriu al 
procedurii intervenției, categoriile de creditori enumerate la art. 691 alin. (2) C.proc.civ., și 
anume creditorii care au un drept real de garanţie asupra bunurilor urmărite şi care este 
conservat în condiţiile prevăzute de lege, creditorii care au creanţe având ca obiect venituri 
datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene, precum şi alţi creditori 
privilegiaţi. 

Așadar, în această din urmă concepție, s-a apreciat că, față de natura specială a acestor 
creanțe, superioare creanțelor chirografare sau, în cazul veniturilor datorate bugetului general 

 

41 Chiar dacă textele legale fac referire la „creditori intervenienți” în raport cu o fază anterioară 
momentului încuviințării executării silite, trebuie înțeles că, până la momentul anterior amintit, creditorii 
respectivi nu au decât o vocație de a dobândi această calitate, ei nefiind, încă, participanți în procedura 
execuțională în care doresc să intervină. 

42 Potrivit art. 692 alin. (5) C.proc.civ., la termenul fixat de instanţă pentru soluționarea cererii de 
intervenție care nu este întemeiată pe un titlu executoriu, debitorul trebuie să declare dacă înţelege să 
recunoască, în tot sau în parte, creanţele pentru care a avut loc intervenţia. Fie debitorul se prezintă și 
declară că recunoaște creanțele, fie, dacă nu se înfăţişează, se consideră că recunoaşte toate creanţele 
reclamate prin cererile de intervenţie. 
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consolidat ori bugetului Uniunii Europene, având o importanță deosebită, ar fi excesivă 
condiționarea titularilor acestor creanțe de parcurgerea, în prealabil, a procedurii intervenției; 
procedura rămânea obligatorie, potrivit aceleiași concepții, numai pentru creanțele chirografare. 

 Ipoteza creditorilor care, având inițiată o proprie procedură execuțională, 
doresc să participe la distribuirea sumelor rezultate dint-o altă executare, 
pornită de un alt creditor însă împotriva aceluiași debitor 

O altă situație aptă să pună sub semnul întrebării aplicabilitatea procedurii intervenției în 
sensul de a o face obligatorie în vederea participării la distribuire este aceea a creditorilor care, 
inițiind o proprie procedură execuțională împotriva debitorului supus, în paralel, unei executări 
silite, instrumentate, de un alt executor sau chiar de același executor, dar într-un alt dosar de 
executare și din care rezultă sume distribuibile, sunt interesați să participe la distribuirea 
ocazionată de această din urmă procedură execuțională, derulată, prin ipoteză, la cererea altui 
creditor.  

Situația merită discutată în contextul în care acel creditor interesat să participe la 
distribuirea sumelor rezultate dintr-o executare silită derulată într-un alt dosar de executare 
decât cel deschis la cererea lui este un creditor care, prin ipoteză, a trecut deja, prin intermediul 
executorului judecătoresc învestit de el, prin filtrul instanței de executare în contextul procedurii 
încuviințării executării silite. Or, procedura intervenției în executarea silită, dacă ar fi privită ca 
una de care un asemenea creditor nu ar putea să fie scutit, implică, la rândul ei, filtrul instanței 
de executare, cu mențiunea că procedura încuviințării intervenției în executarea silită apare, cel 
puțin din anumite puncte de vedere și în raport cu creditorii dotați cu un propriu titlu executoriu, 
mai puțin exigentă decât aceea a încuviințării executării silite înseși. 

Întrebări pentru determinarea sferei creditorilor intervenienți 

Trăgând linie și cumulând ipotezele creatoare, conform celor descrise mai sus, de practică 
neunitară înainte de toate în rândul executorilor judecătorești și, subsecvent, din partea 
instanțelor de executare, pot fi formulate mai multe întrebări în jurul problemei propuse, și 
anume aceea de a configura sfera creditorilor supuși procedurii prealabile a intervenției în 
executarea silită, după cum urmează : 

a) este suficientă depunerea titlului pentru participarea creditorului beneficiar al acelui 
titlu la distribuirea de sume rezultate dintr-o procedură execuțională inițiată de un alt creditor 
împotriva debitorului din titlul astfel depus ? 

b) în cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, inclusiv creditorii ipotecari sunt datori 
să parcurgă procedura intervenției pentru a participa la distribuire ? 

c) creditorii care au inițiat, prin executor judecătoresc, o proprie procedură execuțională 
sunt datori să parcurgă procedura intervenției dacă intenționează să participe la distribuirea de 
sume rezultate dintr-o altă executare silită, inițiată, împotriva aceluiași debitor, dar de către un 
alt creditor ? 

 

4. Soluții 

a) În opinia noastră, depunerea de către un creditor a titlului care-i conferă această 
calitate nu-i permite să participe la distribuirea de sume generate de o procedură execuțională 
întreprinsă, împotriva debitorului din acel titlu, la cererea unui alt creditor. 
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Este esențială formularea de către creditorul care dorește să participe la distribuire a 
unei cereri de intervenție la executorul judecătoresc învestit, de un alt creditor, cu procedura 
execuțională în urma căreia au rezultat sumele distribuibile. 

b) În opinia noastră, calitatea de creditor ipotecar ori de creditor privilegiat sau titular 
al unei creanțe speciale (categoriile enumerate la art. 691 alin. 2 C.proc.civ. precitat) nu 
justifică o derogare de la soluția de principiu evocată la lit. a). Și acești creditori trebuie să 
parcurgă procedura, prealabilă, a încuviințării de către instanța de executare a intervenției în 
executarea silită întreprinsă, împotriva aceluiași debitor, de către creditorul care a inițiat acea 
procedură, prin executor judecătoresc. 

c) În opinia noastră, creditorul, ipotecar sau chirografar, care, înainte de a se înscrie la 
distribuirea sumelor rezultate dintr-o executare silită inițiată la cererea unui alt creditor, a 
deschis, prin executor judecătoresc, o proprie procedură execuțională împotriva aceluiași 
debitor, nu este dator să parcurgă procedura intervenției.  

Un asemenea creditor, chiar dacă a inițiat o procedură de executare silită distinctă de 
procedura generatoare de sume distribuibile, trebuie să beneficieze de tratamentul acordat 
creditorului urmăritor, cu singura deosebire că va trebui să-și depună titlul în termenul 
prevăzut de lege, în condițiile în care creditorul titular al procedurii în care se depune acel titlu 
și-a depus propriul titlu, unul executoriu, în justificarea cererii de executare silită. 

 

5. Argumentele soluțiilor 

a) Procedura intervenției este obligatorie, nefiind, ca regulă43, suficientă depunerea 
titlului 

 Reglementarea dreptului de a participa la distribuire ca efect al procedurii 
intervenției exclude interpretarea că procedura ar fi una facultativă, 
accesată, dintr-un capriciu, de creditori care ar prefera să se complice 
parcurgând procedura în loc să depună, direct, titlul la dosarul unde urmează 
să aibă loc distribuirea 

Așa cum am menționat în locul consacrat expunerii problemei, art. 695 alin. (1) C.proc.civ. 
recunoaște în favoarea creditorilor intervenienți, deci, altfel spus, ca efect al parcurgerii 
procedurii intervenției, dreptul acestor creditori de a participa la distribuirea sumelor rezultate 
din urmărire întreprinsă la cererea unui alt creditor al debitorului lor. 

Această prerogativă apare, așadar, ca un efect general al intervenției în executarea silită, 
în sensul că de acest efect beneficiază, cu unele deosebiri și particularizări, toate categoriile de 
creditori intervenienți. Într-adevăr, finalul dispoziției legale anterior citate adaugă, exclusiv în 
privința creditorilor a căror intervenție este întemeiată pe un titlu executoriu, un efect particular 
și suplimentar, concretizat în beneficiul acestei categorii de creditori intervenienți de a participa 
la urmărirea bunurilor debitorului și chiar de a solicita efectuarea unor acte de executare silită.  

 

43 Precizarea nu-și propune să slăbească soluția ca atare, ci să anticipeze acea ipoteză, de care se 
ocupă răspunsul la cea de-a treia întrebare, ipoteza creditorilor cărora le este suficientă depunerea titlului 
deoarece au inițiat, în prealabil, o procedură execuțională, într-un dosar propriu, împotriva aceluiași debitor. 
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Însă, inclusiv această clasă de creditori intervenienți beneficiază, ca efect al intervenției, 
de dreptul de a participa la distribuirea sumelor rezultate din executare, un drept recunoscut, în 
egală măsură, și creditorilor intervenienți care nu-și întemeiază intervenția pe un titlu 
executoriu, ci pe alte titluri, enumerate la art. 690 alin. (2) pct. 2-4 C.proc.civ.44. 

Dacă textul art. 865 C.proc.civ., citat în locul conturării ipotezei, ar fi interpretat ca unul 
din care rezultă că ar fi suficient creditorului, pentru a participa la distribuire, să-și depună titlul 
– interpretare, după cum am subliniat, pe deplin valabilă pentru textul corespondent din Vechiul 
Cod (art. 563), - ar însemna că autorul Noului Cod a imaginat două căi procedurale, și anume 
depunerea titlului, respectiv procedura intervenției, pentru a fi atins același rezultat : 
participarea la distribuire.  

Într-o asemenea viziune, reglementarea intervenției în executarea silită ar fi sortită 
căderii în desuetudine încă din momentul intrării în vigoare a Noului Cod:  

- de ce ar dori un creditor, având la dispoziție, în scopul participării la distribuire, 
soluția, rapidă, sigură și suficientă a depunerii titlului, să parcurgă o procedură care 
presupune un dublu filtru, și anume, mai întâi, cel aplicat de executorul judecătoresc la care 
se depune cererea de intervenție și, subsecvent, cel aplicat de instanța de executare, indirect, 
prin soluționarea cererii, depuse de executor la instanța de executare, având ca obiect 
încuviințarea cererii de intervenție ?  

Dacă aceștia ar fi termenii alegerii, creditorul ar opta, fără doar și poate, pentru prima 
variantă, căci cea de-a doua, a dublului filtru, nu i-ar putea aduce beneficiu decât, eventual, 
creditorului care deține un propriu titlu executoriu împotriva aceluiași debitor: beneficiul, 
menționat în finalul dispoziției art. 695 alin. (1) C.proc.civ., de a participa la urmărirea bunurilor 
debitorului și de a cere efectuarea actelor de executare. Într-adevăr, acest beneficiu special 
figurează doar în materia intervenției în executarea silită; el nu este amintit la art. 865 
C.proc.civ., acest din urmă text de lege făcând referire exclusiv la distribuirea de sume. 

Or, dacă intenția legiuitorului ar fi fost aceea ca mecanismul intervenției în executarea 
silită să-i privească numai pe creditorii care beneficiază de un propriu titlu executoriu 
împotriva debitorului din procedura execuțională în care urmează să intervină, condiționându-i 
exclusiv pe acești creditori ca, dacă vor să se implice activ și efectiv într-o executare inițiată de 
un alt creditor, să parcurgă o procedură, iar nu doar să-și depună titlul (executoriu), nu s-ar 
putea explica de ce, cumulat cu acest efect particular al intervenției recunoscut numai 
creditorilor dotați cu un propriu titlu executoriu, art. 695 alin. (1) C.proc.civ., în prima sa 
parte, recunoaște tuturor categoriilor de creditori intervenienți, deci independent de 
eventuala deținere a unui titlu executoriu, dreptul de a participa la distribuirea de sume 
rezultate din executarea silită inițiată de un alt creditor împotriva aceluiași debitor. 

 

 

 

44 În ordinea enumerării legale, acești creditori sunt creditorii care au luat măsuri asigurătorii asupra 
bunurilor debitorului, creditorii care au un drept real de garanţie sau, după caz, un drept de preferinţă asupra 
bunului urmărit, conservat în condiţiile prevăzute de lege, și creditorii chirografari titulari ai unor creanţe 
băneşti rezultate din înscrisuri cu dată certă ori din registre ţinute cu respectarea condiţiilor prevăzute de 
lege.  
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 Art. 865 C.proc.civ. are ca obiect de reglementare ordinea de preferință, 
nefiind relevant pentru examinarea (in)aplicabilității procedurii intervenției 

Soluția potrivit căreia depunerea titlului, singură, nu permite, în lipsa parcurgerii 
procedurii prealabile a intervenției în executarea silită nu face inutilă ori lipsită de sens dispoziția 
art. 865 C.proc.civ.  

Miza acestei dispoziții legale nu este aceea de a arăta că depunerea titlului este suficientă 
pentru a participa la distribuire, ci numai de a evidenția ordinea de preferință, ordine de 
preferință care, așa cum se precizează în debutul acestei dispoziții, devine incidentă numai 
atunci când „urmărirea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau când, până la eliberarea 
sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus şi alţi creditori titlurile lor…”.  

Așadar, referirea, în acest text de lege, la depunerea titlurilor de către mai mulți 
creditori este subsumată conturării ipotezei care face necesară identificarea unei ordini de 
preferință a diferitelor creanțe venite în concurs ca urmare a depunerii lor, în același timp, la 
dosarul de executare în care urmează să se facă distribuirea sumelor rezultate din executarea 
silită. 

Este adevărat că art. 563 din Vechiul Cod, nu altul decât textul corespondent din 
precedenta reglementare execuțională, avea, în afară de funcția reglementării ordinii de 
preferință, și rolul de a marca depunerea titlului ca formalitate suficientă pentru participarea 
creditorului la distribuire, însă acest din urmă rol este ușor de explicat tocmai pentru că Vechiul 
Cod nu reglementa o procedură de tipul intervenției.  

În alți termeni, art. 563 din reglementarea anterioară arăta, pe de o parte, ordinea în care 
se satisfac creanțe concurente, ordine vizibilă, desigur, în ipoteza în care cuantumul acestora 
depășea cuantumul sumei distribuibile, iar, pe altă parte, indica actul de procedură care 
trebuia, în prealabil, îndeplinit de creditorul interesat de participarea la distribuirea, și 
anume depunerea titlului, pe fondul inexistenței, în vechiul Cod, a unor texte de natură să 
adauge exigențe procedurale suplimentare în vederea asigurării acestei participări. 

Este, pentru acest motiv, exclus să se considere că, refuzând creditorului, altul decât 
creditorul urmăritor, dreptul de a participa la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită, 
ar fi lăsat art. 865 C.proc.civ. fără obiect de reglementare. El își păstrează rațiunea – indicarea 
ordinii de preferință a creanțelor concurente -, iar referirea la depunerea titlului, într-o 
interpretare coroborată a dispozițiilor Codului, trebuie privită în contextul efectelor produse de 
încuviințarea intervenției în executarea silită; în niciun caz, trimiterea pe care art. 865 
C.proc.civ. o face, exclusiv, la depunerea titlului, iar nu și la intervenție, nu trebuie privită 
ca o derogare de la regula potrivit căreia, în afara creditorului urmăritor45, dreptul de a 
participa la distribuirea de sume rezultate dintr-o executare silită nu revine decât creditorilor 
intervenienți. 

 

45 Reamintim că răspunsul dat la cea de-a treia întrebare va releva interpretarea potrivit căreia, din 
perspectiva dreptului de a participa la distribuire, trebuie asimilat creditorului urmăritor și acel creditor, 
străin de procedura execuțională care ocazionează distribuirea, dar care inițiase, anterior înscrierii la acea 
distribuire, o proprie procedură execuțională în baza unui titlu executoriu emis împotriva aceluiași 
debitor, această din urmă procedură fiind încuviințată de instanța de executare. 
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 Considerentele decizorii ale Deciziei nr. 18/2018 date de Înalta Curte în 
dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă pledează, și ele, în sensul 
caracterului obligatoriu al parcurgerii procedurii prealabile a intervenției 

Un ultim argument, dar, dintr-un anumit punct de vedere, cel mai puternic pentru această 
soluție, și anume soluția recunoașterii beneficiului participării la distribuire numai în favoarea 
celor două categorii de creditori – creditorii urmăritori și creditorii intervenienți –, fără a permite 
o a treia categorie de creditori (cei care doar își depun titlul împotriva debitorului) îl oferă 
considerentele decizorii ale Deciziei nr. 18/2018 pronunțate de Înalta Curte de Casație și 
Justiție – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă.  

În paragrafele 57 și 58 ale acestei decizii este citată, aprobativ, literatură de specialitate 
în sensul aceleiași soluții, iar, în continuarea acestor considerente, instanța supremă notează că 
din consultarea instanțelor judecătorești nu ar fi rezultat o orientare contrară46. 

Forța acestui argument rezidă tocmai din izvorul care-l consacră, și anume o decizie 
pronunțată de instanța supremă, nu ca decizie de speță, ci ca una care, prin consecințele pe 
care le generează, pentru viitor, asupra jurisprudenței instanțelor de executare, apare ca o 
decizie cu efect „cvasinormativ”, așa cum, alături de deciziile date în soluționarea recursurilor 
în interesul legii, sunt deciziile date de Înalta Curte, prin completele competente, pentru 
dezlegarea unei chestiuni de drept. 

b) Creditorul ipotecar nu este scutit de procedura prealabilă a intervenției dacă vrea 
să participe la distribuirea sumelor rezultate din executarea inițiată de un alt creditor al 
aceluiași debitor 

La întrebarea dacă nu cumva calitatea de creditor ipotecar ori creditor privilegiat permite 
o derogare de la regula, argumentată mai sus, a caracterului obligatoriu al parcurgerii intervenției 
în executarea silită, răspunsul este unul negativ. 

Este de observat, înainte de toate, că argumentele expuse la lit. a), unde s-a conchis că 
parcurgerea procedurii intervenției este obligatorie, nu au fost formulate în considerarea 
unei calități speciale a creanței aparținând creditorului interesat în a participa la distribuirea 
de sume rezultate dintr-o executare silită față de care, anterior momentului distribuirii, a avut 
calitatea de terț. 

În consecință, nefiind făcute, în argumentarea, de mai sus, a obligativității intervenției, 
distincții relevante în funcție de natura sau calitatea creanței, după cum ar fi o creanță 
privilegiată, ipotecară ori, dimpotrivă, doar una chirografară, nu vedem de ce creditorul ipotecar, 
creditorul privilegiat ori titularul unei creanțe aparținând bugetului general consolidat ori 

 

46 Afirmația se regăsește în paragraful 59 al considerentelor acestei decizii. Afirmația nu este 
echivalentul constatării unei jurisprudențe unitare în contextul în care, înainte de a vorbi de o jurisprudență, 
deci de o orientare a instanțelor de executare, ce putea fi identificată în special în contextul unui incident 
judiciar de tipul contestației împotriva proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea silită, 
trebuia, în ordinea dată de procedura de distribuire în ansamblul ei, să se ia în considerare orientarea 
executorilor judecătorești în funcție de cum aceștia evaluau formularea unei cereri de intervenție ca fiind 
sau nu o condiție esențială a participării creditorului la distribuire. În alți termeni, instanța supremă, în 
considerentul nr. 59 al deciziei date în dezlegarea chestiunii de drept, nu face decât să constate că rezultatul 
consultării de către ea a instanțelor judecătorești, consultare ocazionată de această procedură specială, era 
acela al unei orientări unitare în sensul necesității intervenției în executarea silită. 
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bugetului Uniunii Europene, ar trebui să fie scutit de parcurgerea procedurii prealabile a 
intervenției. 

În plus față de acest argument, este de adăugat că tocmai art. 691 alin. (2) C.proc.civ. 
care, pentru unii practicieni, pare să aibă semnificația creării unui regim privilegiat în favoarea 
categoriilor de creditori anterior enumerate, este dispoziția legală care pledează, și încă destul 
de convingător, pentru soluția intervenției ca procedură de neînlăturat chiar și de către acei 
creditori. 

Astfel, în partea sa finală, art. 691 alin. (2) C.proc.civ. permite acelor categorii speciale 
de creditori să participe la distribuire, „...chiar dacă cererea de intervenţie a fost făcută după 
expirarea termenului stabilit potrivit alin. (1)47, dacă şi-au depus titlurile de creanţă în 
termenul prevăzut la art. 869 alin. (2), în vederea întocmirii proiectului de distribuire a sumei 
rezultate din urmărire” (subl. nr. – B.D.).  

Se observă, așadar, că, departe de a-i scuti pe creditorii ipotecari și pe cei privilegiați de 
formularea unei cereri de intervenție, legiuitorul, dimpotrivă, îi obligă, cumulat cu depunerea, 
în termenul prevăzut la art. 869 alin. (2), a titlurilor de creanță, la formularea unei cereri de 
intervenție în executarea silită care generează sumele distribuibile. Deosebirea față de ceilalți 
creditori este dată doar de posibilitatea creditorilor vizați de norma edictată în favoarea lor de 
a formula cererea de intervenție, obligatorie, așadar, și față de ei, chiar și după termenul care, 
în privința creditorilor obișnuiți, este prevăzut de lege sub sancțiunea decăderii din dreptul de a 
participa la distribuire48.  

c) Creditor urmăritor, în sensul participării la distribuire și, prin aceasta scutit de 
procedura intervenției, este și creditorul care, anterior înscrierii la distribuire, avea 
încuviințată o procedură execuțională, în temeiul unui propriu titlu executoriu emis 
împotriva aceluiași debitor, într-un propriu dosar de executare 

Înainte de a argumenta soluția dispensării, de procedura intervenției, a creditorului care 
inițiase o proprie procedură execuțională, încuviințată înainte de a se înscrie la distribuire într-

 

47 În conformitate cu art. 691 alin. (1) C.proc.civ., cererea de intervenție trebuie formulată „până la 
termenul stabilit de către executor pentru valorificarea, în oricare dintre modalităţile prevăzute de lege ori 
convenite de părţi, a bunurilor mobile sau imobile urmărite”. 

48 Fără a dezvolta în acest loc modul în care funcționează sancțiunea decăderii ca sancțiune aplicabilă 
pentru formularea unei cereri de intervenție după termenul prevăzut la art. 691 alin. (1) C.proc.civ. (a se 
vedea nota precedentă), opinăm că decăderea nu vizează distribuirea oricăror sume rezultate din executarea 
silită, ci numai distribuirea sumelor rezultate dintr-o adjudecare consumată anterior formulării cererii de 
intervenție. Consecința unei asemenea soluții se manifestă asupra obiectului concret al sancțiunii decăderii 
: instanța de executare și, cu atât mai mult, executorul judecătoresc la momentul sesizării sale cu cererea 
de intervenție nu ar fi în măsură să aplice o asemenea sancțiune. În fond, nu orice adjudecare este inevitabil 
urmată de plata prețului, astfel încât este posibil să nici nu existe, încă, distribuire. O altă situație care 
blochează aplicarea sancțiunii decăderii de către executor, la momentul sesizării sale cu cerere de 
intervenție, respectiv de către instanța de executare, cu ocazia soluționării cererii de încuviințare a 
intervenției este aceea că distribuirea în raport cu care s-ar constata tardivitatea intervenției ar putea să nu 
asigure plata tuturor creanțelor; în acest scenariu, executarea silită va continua prin valorificarea altor 
bunuri, valorificare în raport cu care cererea de intervenție este, prin ipoteză, anterioară, deci formulată în 
termen. Într-un cuvânt, este vorba de evoluții concrete ale procedurii execuționale în care urmează să se 
facă intervenția și care nu pot fi anticipate la data încuviințării intervenției, ceea ce, așa cum precizam, 
exclude pronunțarea unei soluții de tipul respingerii ca tardive a unei cereri de intervenție, respectiv a unei 
cereri de încuviințare a cererii de intervenție. 
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un alt dosar de executare deschis la cererea unui alt creditor, dar împotriva aceluiași debitor, 
este corect să observăm că, în reglementarea procedurii intervenției, legea nu pare să distingă 
în funcție de o asemenea circumstanță. 

Altfel spus, enumerând categoriile de creditori intervenienți, art. 690 C.proc.civ. nu pare 
să excludă din aria intervenției creditorului care ar avea deja inițiată, pentru titlul său 
executoriu, o urmărire împotriva debitorului din procedura care a generat sume distribuibile, 
sume de a căror repartizare creditorul respectiv ar fi, în mod firesc, interesat.  

Prin urmare, în lumina argumentului ubi lex non distinguit, s-ar putea afirma că o cerere 
de intervenție ar fi admisibilă inclusiv în cazul în care titularul ar avea deja, la data intervenției, 
calitatea de creditor urmăritor, calitate câștigată prin inițierea de către el a unei proprii 
proceduri execuționale.49 

În pofida acestui argument logic, unul a cărui utilizare, de altfel, teoria generală a 
dreptului o recomandă a fi făcută cu prudență, preferabil în coroborare cu alte argumente de 
interpretare, propunem soluția contrară, și anume soluția în sensul în care un creditor aflat în 
situația mai sus expusă nu trebuie să facă o cerere de intervenție prealabil înscrierii sale la 
distribuirea sumelor rezultate dintr-o altă executare silită, având același debitor cu cel împotriva 
căruia inițiase deja o proprie procedură execuțională. 

Argumentele în lumina cărora creditorul, ipotecar, privilegiat ori chirografar, care, 
anterior distribuirii sumelor rezultate dintr-o procedură execuțională față de care era terț, ar fi 
inițiat, prin executor judecătoresc, în temeiul unui titlu executoriu propriu, o urmărire silită 
împotriva aceluiași debitor, nu ar trebui condiționat, pentru a participa la distribuire, de 
parcurgerea procedurii intervenției țin, pe de o parte, de raportul dintre încuviințarea 
executării silite înseși și încuviințarea intervenției în executarea silită, iar, pe de altă parte, 
de unele considerente, la o primă vedere non-decizorii, ale Deciziei nr. 18/2018 pronunțate de 
Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, aceeași 
decizie valorificată, mai sus, în susținerea regulii caracterului obligatoriu al intervenției, ca 
procedură prealabilă participării la distribuire. 

 

 

 

49 În practica execuțională se ajunge frecvent, chiar și în prezent, la formularea de către acești 
creditori a unei cereri de intervenție, plecând de la premisa că statutul lor de creditori urmăritori nu s-ar 
putea defini decât prin raport cu procedura de executare pe care au declanșat-o, fără ca acest statut să poată 
fi luat în seamă în raport cu o procedură execuțională inițiată de un alt creditor. În formularea cererii de 
intervenție, din dorința de a sublinia că încuviințarea ei nu ar trebui să stea sub semnul îndoielii, creditorul 
respectiv chiar invocă existența propriei proceduri execuționale și, în chip deosebit, pronunțarea, în acea 
procedură, a unei încheieri de încuviințare a executării silite. Nu puține erau, până de curând, cazurile în 
care executorul judecătoresc la care se depune o asemenea cerere de intervenție ajungea să-l condiționeaze 
pe creditor, în vederea înaintării spre încuviințare a cererii de intervenție, de renunțarea creditorului 
intervenient la acea procedură execuțională anterior declanșată; o asemenea condiționare, dincolo de faptul 
că se manifesta pe terenul unei cereri inutile (după vom argumenta în continuare, creditorii respectivi nu 
sunt datori să formuleze cerere de intervenție), este cel puțin discutabilă în lipsa unei dispoziții legale care 
să impună unui creditor să aleagă între procedura execuțională inițiată de el și procedura execuțională în 
care intervine spre a participa la distribuire. 
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 Creditorul care parcurge cu succes filtrul încuviințării de executare nu are de 
ce să mai fie verificat printr-un filtru suplimentar, oricum mai puțin sever 
decât primul parcurs, al încuviințării intervenției 

În ceea ce privește primul argument, și anume cel oferit de raportul dintre încuviințarea 
executării silite și încuviințarea intervenției în executarea silită, există incontestabile asemănări 
între cele două proceduri.  

Astfel, în fiecare ipoteză, procedura o declanșează creditorul prin formularea unei cereri, 
și anume cererea de executare silită, respectiv cererea de intervenție în executarea silită. În 
ambele cazuri, această primă cerere este verificată de executorul judecătoresc, iar, dacă 
apreciază că întrunește condițiile necesare spre a fi încuviințată, executorul formulează o proprie 
cerere, și anume cererea de încuviințare a executării silite, respectiv cererea de încuviințare a 
intervenției în executarea silită. Încuviințarea, și într-o ipoteză, și în cealaltă, revine instanței 
de executare. 

Pentru argumentarea soluției scutirii de intervenție a creditorului care, fiind terț față 
de executarea din care au rezultat sume distribuibile, are, în același timp, o proprie urmărire 
silită împotriva aceluiași debitor, sunt însă mult mai relevante deosebirile dintre procedura 
încuviințării executării silite și procedura încuviințării intervenției în executarea silită. 

Fără a face un inventar și, deci, neavând pretenția exhaustivității, putem remarca, printre 
altele, următoarele diferențe: 

- spre deosebire de cererea de intervenție, cererea de executare silită nu poate fi 
încuviințată în lipsa unui titlu executoriu. 

Într-adevăr, potrivit art. 666 alin. (5) pct. 2 C.proc.civ., instanța de executare va respinge 
cererea de încuviințare a executării silite dacă hotărârea judecătorească ori, după caz, înscrisul 
pe care se întemeiază cererea de executare formulată de creditor nu constituie titlu executoriu. 

Dimpotrivă, intervenția în executarea silită nu este condiționată de existența unui titlu 
executoriu. În acest sens, art. 690 alin. (2) C.proc.civ. enumeră mai multe categorii de creditori 
intervenienți, cei care beneficiază de un titlu executoriu împotriva debitorului din procedura 
execuțională vizată de cererea de intervenție epuizând doar o primă categorie50 dintre cele 4 
categorii de creditori intervenienți; 

 

50 Faptul că legiuitorul acordă facilitatea intervenției și unor creditori a căror creanță nu este cuprinsă 
într-un titlu executoriu nu înseamnă că acești creditori beneficiază de un confort egal cu cel asigurat 
creditorilor a căror creanță este dotată cu executorialitate. Dispozițiile art. 692 alin. (4)-(6) C.proc.civ. sunt 
edificatoare în privința diferențelor de tratament juridic, în contextul procedurii de încuviințare a 
intervenției, între prima categorie și toate celelalte 3: în esență, creditorii lipsiți de titlu executoriu depind 
de atitudinea debitorului. Spre exemplu, dacă fiind citat potrivit art. 692 alin. (4) teza a doua C.proc.civ., la 
judecarea cererii de intervenție formulate de creditorul lipsit de titlu executoriu, debitorul se prezintă și 
declară că nu recunoaște creanța, creditorul respectiv trebuie să plătească o cauțiune pentru a obține dreptul 
ca suma pretinsă să fie pusă deoparte, precum și să introducă acțiune în vederea constituirii titlului 
executoriu. Chiar și conformându-se acestor cerințe, creditorul nu are beneficiul suspendării de drept a 
distribuirii sumei în proporția pretinsă decât până la expirarea termenului de 5 zile în care trebuie să depună 
acțiunea în vederea constituirii titlului executoriu. Într-adevăr, după expirarea termenului, menținerea 
măsurii suspendării este lăsată la aprecierea instanței și, chiar dacă instanța menține măsura până la 
soluționarea litigiului prin hotărâre definitivă, sumele reclamate de acel intervenient ar putea fi alocate 
creditorilor cu rang util de preferință (art. 692 alin. 6 C.proc.civ.). Este posibil, prin urmare, ca, obținând 
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- executarea silită nu poate fi încuviințată pentru o creanță sub termen sau condiție, 
caracteristici care, dimpotrivă, nu pot împiedica intervenția titularului unei asemenea creanțe 
într-o executare inițiată de un alt creditor. 

În acest sens sunt dispozițiile art. 663 alin. (5) C.proc.civ. potrivit cărora creanţele cu 
termen şi cele condiţionale nu pot fi puse în executare, însă ele pot participa, în condiţiile legii, 
la distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită a bunurilor aparţinând debitorului51. 

Fără a fi aceste două aspecte singurele relevante pentru a marca deosebirile dintre 
cererea de executare silită și cererea de intervenție, deosebiri reflectate, mai departe, în regimul 
juridic inegal al cererilor de încuviințare aferente, se poate afirma că exigențele încuviințării 
unei executări silite sunt neîndoielnic superioare celor impuse de încuviințarea unei 
intervenții într-o executare silită începută de un alt creditor.  

Se poate afirma, pornind de la această premisă, că, dacă am accepta ideea că un creditor 
care a inițiat o proprie executare silită ar fi dator, pentru a se înscrie la distribuirea de sume 
rezultate dintr-o altă executare silită, să formuleze o cerere de intervenție în acea executare, ar 
fi de neconceput ca o instanță de executare să nu încuviințeze acea cerere de intervenție, cu 
excepția, cel mult, a cazului unei eventuale stângăcii din partea executorului titular al cererii de 
încuviințare a intervenției (de exemplu, executorul nu depune taxa judiciară de timbru achitată 
pentru soluționarea cererii de încuviințare a cererii de intervenție sau nu anexează la cererea de 
încuviințare înscrisurile justificative pentru intervenție). Această ipoteză este însă pe deplin 
irelevantă pentru discuția de față, pentru că ipoteza este bazată nu pe culpa creditorului, ci a 
executorului, iar discuția este oricum una al cărei obiectiv este să identifice cât de rațională ar 
putea fi soluția de a expune un creditor unui „dublu filtru”, primul filtru fiind, așa cum am văzut, 
mai sever decât cel de-al doilea. 

În alți termeni, beneficiind deja de o încuviințare a executării în dosarul de executare 
deschis în baza propriului său titlu executoriu, creditorul care dorește să intervină într-o 
executare inițiată de un alt creditor împotriva debitorului său îndeplinește, cu atât mai mult, 
exigențele prevăzute de lege pentru intervenția în executarea silită. A-l îndatora să parcurgă, 
la fel ca un creditor care, având sau nu un propriu titlu executoriu, nu ar fi declanșat o proprie 
executare silită și, deci, nici nu ar fi trecut deja prin filtrul procedurii de încuviințare a executării 

 

finalmente titlul executoriu, creditorul a cărui intervenție a fost încuviințată în lipsa acestui titlu, să nu-și 
acopere creanța din sumele rezultate în urma executării în care a intervenit. 

51 În termeni similari celor expuși în contextul comparației dintre creditorii intervenienți dotați cu 
titlu executoriu și creditorii a căror intervenție are un alt temei (a se vedea nota precedentă), creditorii 
intervenienți vor resimți handicapul creat de neîmplinirea termenului suspensiv ori, după caz, de 
neîndeplinirea condiției suspensive. Astfel, potrivit art. 874 alin. (3) C.proc.civ., creanţele cu termen şi cele 
condiţionale vor fi repartizate după rangul lor, ca şi cum ar fi pure şi simple, cu menţiunea că ele vor fi plătite 
numai potrivit regulilor prevăzute la art. 881 şi 882. Astfel, titularul creanței care, la momentul în care s-ar 
face plata sumei distribuite, s-ar afla încă sub termen suspensiv, ar primi plata, cu scăderea, dacă este o 
creanță fără dobândă (remuneratorie), a dobânzii aferente perioadei rămase până la împlinirea termenului 
(art. 881 C.proc.civ.). Titularul creanței afectate de condiție, dacă nu s-a îndeplinit condiția la momentul 
plății, fie nu primește plata – cazul creanței afectate de condiție suspensivă -, fie trebuie să constituie o 
garanție în favoarea celor care, în ipoteza îndeplinirii condiției, ar beneficia de suma corespunzătoare acelei 
creanțe (art. 882 C.proc.civ.). Handicapul resimțit de titularii creanțelor aflate sub termen, dar, mai ales, 
de cei ai creanțelor condiționale este evident în raport cu titularii creanțelor certe și exigibile, dincolo de 
faptul că proiectul de distribuire a sumelor rezultate din executare îi menționează pe toți acești creditori. 
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silite înseși, înseamnă a-l face pe creditorul care, în propriul dosar, este deja creditor urmăritor 
să piardă timp, în cel mai bun caz, iar, în cel mai rău caz, să suporte chiar riscul unei soluții de 
respingere a cererii de intervenție! 

Concluzionând, creditorul care a inițiat deja propria procedură execuțională, aflată, la 
momentul când acel creditor ar dori să intervină într-o altă executare, într-o fază ulterioară 
încuviințării executării silite ar ajunge să fie asimilat creditorului urmăritor. În alți termeni, el ar 
avea același statut cu creditorul care a inițiat executarea silită din care rezultă sumele 
distribuibile și, dacă este cazul, cu creditorul sau creditorii ale căror urmăriri, împotriva aceluiași 
debitor, au fost conexate, fie de instanța de executare, fie de executorul judecătoresc52, la 
urmărirea declanșată de creditorul inițiator al executării. 

 Considerente finale, chiar dacă nu direct decizorii, ale Deciziei nr. 18/2018, 
consacră teza asimilării cu creditorul urmăritor, pentru a-l scuti de 
intervenție, pe creditorul care a inițiat, împotriva debitorului din executare 
în care urmează să se înscrie la distribuire, o proprie procedură execuțională 

Asimilarea creditorului care a inițiat, anterior înscrierii la distribuirea sumelor rezultate 
dintr-o executare silită, propria procedură de urmărire este conținută și în considerentele finale 
ale Deciziei nr. 18/2018 date de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea 
unei chestiuni de drept în materie civilă.  

Astfel, chiar dacă, prin decizia menționată, sesizarea a fost respinsă ca inadmisibilă, 
instanța supremă, în partea finală a motivării soluției, a făcut referire la o susținere a părții din 
procesul pendinte, susținere, citată ca atare, în sensul că „nu are calitate de creditor 
intervenient, ci de creditor urmăritor, întrucât avea o executare silită pe rolul unui alt 
executor judecătoresc, deja încuviinţată de instanţa de judecată, pentru aceleaşi titluri 
anexate cererii de participare la distribuire (subl. ns. – B.D.)”53 

Evocarea, în proximitatea considerentelor decizorii, a unei asemenea susțineri pare a fi 
una de tip aprobativ. Instanța supremă evocă, în același loc, o încheiere pronunțată de o instanță 
de executare, întemeiată nemijlocit pe teza potrivit căreia cererea de intervenție este accesibilă 
creditorilor care, înainte de a se înscrie la o distribuire de sume, nu începuseră, ei înșiși, o 
executare împotriva aceluiași debitor54.  

Pe această premisă, în finalul considerentelor deciziei sale, Înalta Curte sugerează 
instanței de trimitere că, prioritară măsurii de a sesiza instanța supremă cu dezlegarea unei 
chestiuni de drept, ar fi fost chiar examinarea susținerilor făcute, în litigiul pendinte, de 
creditorul care, depunând titlul, pentru a participa la distribuire, dar fără a fi formulat, în 
același scop, și o cerere de intervenție, afirma că ar fi avut, în realitate, calitatea de creditor 

 

52 Potrivit art. 654 alin. (5) C.proc.civ., conexarea se dispune, prin încheiere, de către executorul 
judecătoresc în cazul în care urmăririle silite supuse conexării sunt instrumentate de același executor 
judecătoresc, instanța de executare soluționând cererea de conexare, conform art. 654 alin. (1) C.proc.civ., 
numai atunci când urmăririle concurente sunt instrumentate de executori judecătorești diferiți. 

53 Paragraful nr. 62 din decizie. 

54 A se vedea paragraful nr. 63 din Decizia nr. 18/2018 a Înaltei Curți, unde se face referire la 
Încheierea nr. 2.369 pronunțată la data de 7 noiembrie 2017 de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr. 
7.027/281/2017. 
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urmăritor, dar, în mod evident, nu pentru că era același cu creditorul urmăritor originar din 
procedura execuțională generatoare de sume distribuibile55. 

Este adevărat că Înalta Curte nu merge mai departe în a expune argumentele pentru care 
un creditor care a inițiat o proprie procedură execuțională nu ar mai trebui, dacă este interesat 
să obțină sume din procedura distribuirii ocazionată de un alt dosar de executare, să mai depună 
și o cerere de intervenție în acel dosar de executare. Lipsa unei argumentări în această direcție 
este explicabilă având în vedere că instanța supremă nu fusese învestită anume cu dezlegarea 
unei asemenea chestiuni de drept; Înalta Curte, o reamintim, fusese întrebată dacă nu cumva 
cererea de înscriere la distribuirea sumelor rezultate dintr-o executare silită este prin ea însăși 
suficientă, în toate cazurile (deci fără a distinge după cum titularul cererii este sau nu creditor 
urmăritor în raport cu un alt dosar de executare deschis împotriva aceluiași debitor), pentru a 
permite creditorului să participe la distribuire fără a fi condiționat de parcurgerea procedurii 
intervenției în executarea silită, într-o manieră similară celei permise de vechiul Cod de 
procedură civilă (art. 563 din vechiul Cod, citat mai sus).  

De aceea, apreciem că și considerentele Deciziei nr. 18/2018, în partea lor finală, susțin 
soluția potrivit căreia pot fi asimilați creditorului urmăritor, și anume creditorului care a inițiat 
procedura execuțională generatoare de sume distribuibile, și creditorii care, initial străini de 
acea procedură, formulaseră, în temeiul unui titlu executoriu propriu, dar împotriva aceluiași 
debitor, o proprie procedură execuțională; pe baza acestei asimilări, așa cum, în mod evident, 
nu se cere creditorului urmăritor formularea unei cereri de intervenție pentru a participa la 
distribuirea sumelor rezultate din propria procedură, participarea la distribuire nu va fi 
condiționată de intervenție nici în privința creditorilor titular ai unei proceduri execuționale, 
anterior încuviințată, în baza unui titlu executoriu împotriva aceluiași debitor. 

 

Problema nr. 6 
 

1. Enunțarea problemei 

Pronunțarea unei hotărâri de suspendare a executării silite interzice executorului 
judecătoresc efectuarea oricăror acte sau demersuri în dosarul de executare sau numai a 
continuării procedurii prin efectuarea unor acte de executare silită? 

 

2. Sediul materiei 

- art. 702 alin. (2), art. 719 C.proc.civ.; 

- art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență56 

 

 

55 Paragraful nr. 64 din decizie. 

56 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare. 
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3. Conturarea ipotezei și formularea întrebării 

În practica execuțională s-au constatat situații în care, după ce s-a pronunțat o încheiere 
de suspendare a executării silite, executorului judecătoresc i s-a solicitat de către părțile 
procedurii execuționale efectuarea anumitor acte sau demersuri, altele decât actele de 
executare silită propriu-zise. 

În precizarea ipotezei, menționăm că nu avem în vedere o modalitate de executare silită 
anume, ci orice tip de procedură execuțională, indiferent că ar fi vorba de una directă sau 
indirectă. 

De asemenea, încheierea de suspendare a executării silite la care ne referim în analiza de 
mai jos poate fi aceea care are ca efect o suspendare provizorie a executării silite, fiind, deci, 
pronunțată în temeiul art. 719 alin. (7) C.proc.civ., ori chiar o suspendare a executării silite până 
la soluționarea contestației la executare ori a unei alte cereri privind executarea silită, în baza 
art. 719 alin. (1)-(6) C.proc.civ. În afara acestor ipoteze de suspendare judiciară a executării, 
„clasice” prin frecvența cu care sunt întâlnite în practica instanțelor de executare, trebuie luate 
în considerare și alte cazuri în care judecătorul suspendă executarea silită, indiferent că ar fi 
vorba de instanța de executare57 ori de o instanță de fond58. 

Mai mult decât atât, apreciem că problema propusă poate avea în vedere diferite alte 
situații când suspendarea executării silite operează de drept, indiferent că dispoziția legală care 
o întemeiază se află în Codul de procedură civilă sau în alte acte normative. 

Într-un cuvânt, relevant pentru problema pusă în discuție este aspectul că suntem în 
prezența unei stări de suspendare a executării silite, natura izvorului acestei situații 
neinfluențând termenii problemei. 

Pentru a definitiva tipul de ipoteză la care se referă problema propusă, mai adăugăm că, 
în principiu, avem în vedere o suspendare totală a executării silite. Această din urmă precizare 
prezintă importanță mai ales în contextul executării indirecte.  

Totuși, nu este exclus ca, în contextul unei asemenea executări silite (de tip recuperare 
debit), creditorul să fi optat pentru valorificarea tuturor modalităților de executare silită – 
poprire, urmărire silită imobiliară și urmărire silită mobiliară, iar, în cursul procedurii 
execuționale, instanța să pronunțe, la cererea debitorului, o suspendare parțială a executării 
silite, adică numai în privința uneia dintre modalitățile de executare (de exemplu, suspendarea 
urmăririi silite imobiliare) sau, de o manieră și mai specifică, numai în privința unuia dintre 
activele supuse urmăririi (de exemplu, suspendarea urmăririi asupra unuia dintre imobilele 
pentru care s-a notat în cartea funciară începerea urmăririi silite). 

Asemenea soluții, de nuanțare de către instanța de executare a măsurii suspendării 
executării silite în direcția limitării acestei măsuri, ca limitare impusă chiar de motivele invocate 

 

57 De exemplu, potrivit art. 702 alin. (2) C.proc.civ. dacă admite cerere de restrângere a executării 
silite la unele dintre bunuri mobile sau imobile asupra cărora fusese începută urmărirea silită, instanța de 
executare va suspenda executarea în privința acelor bunuri considerate, prin efectul admiterii cererii de 
restrângere, ca fiind urmărite în exces. 

58 Bunăoară, potrivit art. 484 alin. (2) C.proc.civ., o dată cu formularea cererii de recurs, se poate 
solicita instanței de recurs suspendarea hotărârii recurate. 
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de debitor în susținerea cererii de suspendare59, sunt mai rar pronunțate de judecător. Dacă 
totuși o asemenea soluție este pronunțată, problema propusă spre analiză este valabilă și în acest 
caz, însă va fi examinată prin strictă raportare la modalitățile de executare ori, după caz, la 
bunurile ori veniturile ce fac obiectul suspendării.  

Concret, raportat la acest din urmă caz, al unei suspendări parțiale a executării 
(indirecte), problema va fi reformulată în sensul de a ști dacă, în contextul unei încheieri prin 
care se admite în parte cererea de suspendare a executării silite, de exemplu numai în privința 
urmăririi silite imobiliare, executorul judecătoresc are dreptul ca, din oficiu sau la cererea 
creditorului, să obțină relații de la autoritățile competente (OCPI) cu privire la deținerea de către 
debitor a altor bunuri imobile în afara celor deja indisponibilizate anterior suspendării executării, 
chiar dacă obținerea acestor relații nu ar fi urmată de efectuarea unor acte de executare propriu-
zise, precum notarea, în cartea funciară a acestor imobile nou identificate, a măsurii începerii 
urmăririi. 

Confruntați cu solicitarea, formulată ulterior suspendării executării, de a întreprinde 
demersuri ori de a efectua acte care nu ar avea natura unor măsuri execuționale, unii executori 
judecătorești înclină să nu dea curs solicitării respective. Motivul invocat în susținerea acestei 
conduite este că măsura suspendării ar viza nu doar efectuarea unui anumit act de executare 
silită, ci procedura execuțională în ansamblul ei, măsura suspendării fiind, în consecință, aptă, 
potrivit acestei concepții, să paralizeze orice demers, de orice natură, al executorului 
judecătoresc. 

În conturarea ipotezei căreia este dedicată problema propusă, sunt utile anumite distincții 
în funcție de natura operațiunii sau demersului solicitat, și anume: 

a) acte concordante cu măsura suspendării executării silite; 

b) acte care, fără a fi acte de executare, pregătesc efectuarea lor îndată ce măsura 
suspendării și-ar epuiza efectul; 

c) acte care tind la diminuarea creanței. 

În acest fel, problema propusă, și anume aceea, precizată în termeni direcți și 
simplificatori, dacă executorul judecătoresc mai poate emite vreun act pe perioada suspendării 
executării silite sau, dimpotrivă, este obligat la o abținere totală, ar putea primi un răspuns 
nuanțat, pe măsura particularizării ei pe cele 3 aspecte mai sus delimitate. 

 

 

59 Dacă, spre exemplu, debitorul, prin contestație la executare având capăt de cerere dedicat 
suspendării executării silite, critică urmărirea silită asupra unui bun imobil, instrumentată într-un dosar de 
executare în care, în paralel cu notarea urmăririi imobiliare, executorul a procedat și la aplicarea de 
sechestre asupra unor autoturisme și, totodată, a înființat poprire asupra unor venituri salariale, o soluție de 
admitere a cererii de suspendare într-o manieră globală, cu identificarea dosarului de executare silită și fără 
a circumscrie măsura suspendării executării la imobilul a cărui urmărire este contestată, nu ar face decât să 
încalce principiul disponibilității și să-l prejudicieze pe intimatul-creditor. Din păcate, mai ales în procedura 
de soluționare a cererii de suspendare provizorie a executării silite (art. 719 alin. 7 C.proc.civ.), procedură 
caracterizată de judecarea în cameră de consiliu, fără citarea părților, deci fără posibilitatea creditorului de 
a pune concluzii, fie și în subsidiar, adică în sensul nuanțării măsurii suspendării dacă instanța ar aprecia-o 
ca fiind întemeiată (în privința acelui imobil, pentru a reveni la exemplul dat), blocarea întregii executări 
apare ca un deznodământ aproape inevitabil. 
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4. Soluții 

a) În ceea ce privește solicitarea de a efectua acte ori demersuri concordante cu măsura 
suspendării executării silite, apreciem că executorul judecătoresc ar trebui să-i dea curs fără 
a putea fi acuzat că nu se conformează acestei măsuri. 

b) În ceea ce privește solicitarea, formulată de creditor, de efectuare, după data 
suspendării executării silite, a unor acte sau demersuri în scopul identificării unor (noi) bunuri 
sau venituri urmăribile (ipoteza executării indirecte) ori a altor acte sau demersuri pentru ca, 
după eventuala epuizare a stării de suspendare, să se poată continua, cât mai rapid și cât mai 
eficient, procedura de executare silită, înclinăm să dăm un răspuns negativ. 

c) În principiu, executorul judecătoresc ar putea emite, chiar dacă executarea silită 
este suspendată, acte prin care să constate diminuarea sau chiar stingerea obligației cuprinse 
în titlul executoriu sau alte acte favorabile debitorului, la cererea acestuia din urmă și numai 
în măsura în care este singurul beneficiar al suspendării executării. 

 

5. Argumentele soluțiilor 

a) Măsura suspendării nu împiedică executorul să efectueze acte conforme cu această 
măsură 

În precizarea soluției dreptului executorului judecătoresc de a efectua acte sau demersuri 
conforme stării de suspendare a executării, trebuie menționat că situațiile care ar face cu 
adevărat necesară aplicarea unei asemenea soluții sunt mai puțin frecvente decât s-ar putea 
crede la o primă vedere. 

 În principiu, suspendarea executării își produce efectele independent de 
poziția executorului și, deci, fără a depinde de diligențele lui 

Este așa pentru că, prin natura ei, măsura suspendării executării silite ori, după caz, 
existența unui caz de suspendare a executării silite prin efectul legii se impune nu doar între 
părți, dar chiar și față de terți fără a mai fi necesară intervenția executorului judecătoresc 
în sensul unei confirmări suplimentare, scrise, față de terțul de a cărui conduită ar putea 
depinde aplicarea efectivă a măsurii suspendării executării. 

Spre exemplu, existența unei încheieri de suspendare a executării silite ar obliga terții 
popriți, dacă poprirea anterior înființată are ca obiect și venituri periodice (drepturi salariale, 
pensii, rate contractuale datorate debitorului poprit de partenerii săi de afaceri etc.), să nu 
consemneze la dispoziția executorului judecătoresc sumele a căror scadență ar fi ulterioară datei 
de la care operează măsura suspendării, ci, din contră, să le plătească direct și neîntârziat 
debitorului poprit.60 

 

60 În acest context, amintim că, prin Decizia nr. 11 din 2018 pronunțată de Înalta Curte – Completul 
competent să judece recursul în interesul legii, s-a statuat că suspendarea urmăririi silite prin poprire bancară 
înlătură obligaţia terţului poprit de a indisponibiliza şi încasările, în contul debitorului poprit, ulterioare 
suspendării. Chiar dacă decizia se referă, în particular, la poprirea bancară, apreciem, în lumina 
considerentelor sale decizorii, că dezlegarea este aplicabilă oricărei specii de poprire, inclusiv popririlor, 
frecvent întâlnite în practică, înființate asupra veniturilor salariale, pensiilor ori ratelor contractuale 
succesive datorate debitorului poprit. 
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 Eventuale acte sau demersuri efectuate de executor în acord cu starea de 
suspendare nu sunt de natură să atragă răspunderea executorului; 
suspendarea executării interzice, în esență, actele de executare silită, iar nu 
orice act în sine 

Este însă adevărat că realitatea arată, nu de puține ori, contrariul.  

Se întâmplă adesea ca terțul poprit, fie el angajator, pentru ipoteza popririi asupra 
veniturilor salariale, fie casa teritorială de pensii, pentru poprirea pensiei, fie partenerii 
contractuali, pentru poprirea ratelor încă neachitate debitorului-furnizor de mărfuri sau servicii 
ori, nu în cele din urmă, instituțiile de credit pentru soldul creditor, obiect al popririi bancare, 
creat după suspendarea executării, să pretindă debitorului poprit care solicită plata tuturor 
acestor drepturi bănești scadente ulterior suspendării executării o adresă de ridicare a popririi 
cu privire anume la aceste drepturi eliberate de măsura popririi61.  

Mergând mai departe de atât, nu de puține ori terții popriți condiționează plata acestor 
drepturi de o adresă de ridicare a popririi emisă de către executorul judecătoresc sau de un act 
prin care organul de executare să le confirme că nu sunt expuși validării popririi dacă liberează 
debitorului sumele datorate acestuia cu începere de la data suspendării executării silite. 

Codul de procedură civilă, pentru a raporta discuția la cadrul legal relevant, nu conține 
nicio dispoziție care să-l oblige pe executorul judecătoresc la emiterea unui asemenea act, act 
care, de altfel, nici nu reprezintă un act de executare silită, ci, mai degrabă, un act cu o finalitate 
în sens contrar, care ar reflecta incidența unui caz de suspendare a executării. Din această 
perspectivă, a inexistenței unei dispoziții legale care să instituie o obligație de a emite un act 
care să pună în aplicare măsura suspendării ori, mai corect spus, să o menționeze, executorul 
judecătoresc ar fi îndreptățit să refuze emiterea unei adrese de ridicare a popririi în privința 
obligațiilor de plată care devin scadente, în sarcina terților popriți și în favoarea debitorului 
poprit, după data suspendării executării. 

Dacă însă, așa cum, de altfel, unii executori judecătorești o și fac în practică, se dă curs 
solicitării debitorului poprit, cu bună-credință și pentru a favoriza punerea în aplicare a măsurii 
suspendării, și, în acest sens, este emisă o adresă de ridicare a popririi, precizată ca o măsură ce 
nu atinge indisponibilizării sumelor devenite scadente anterior suspendării, nu se va putea reproșa 
organului de executare faptul că nu s-ar fi conformat suspendării. Demersul întreprins de executor 
– emiterea și comunicarea către terțul poprit a adresei de ridicare a popririi în privința veniturilor 
viitoare, pe durata suspendării – este unul conform stării de suspendare a executării, iar acuza, 
formulată de creditor ori de alte persoane interesate, în sensul că executorul și-ar fi încălcat 
obligația de a se abține de la orice fel de act, ca obligație dedusă din existența cazului de 
suspendare, apare ca o acuză neavenită. 

b) Starea de suspendare a executării face recomandabilă abținerea executorului de la 
efectuarea de acte pregătitoare pentru viitoare acte de executare, chiar dacă acestea din 
urmă, cât timp subzistă suspendare, nu ar fi emise 

Așa cum am menționat, în opinia noastră, este de preferat ca executorul judecătoresc să 
se abțină de la a emite acte ori de la efectuarea unor demersuri, ulterioare suspendării executării 
silite, care, fără a constitui, în sine, acte de executare silită propriu-zise, sunt de natură să 

 

61 În privința drepturilor bănești datorate debitorului poprit în intervalul dintre data înființării popririi 
și data suspendării executării silite, măsura suspendării nu produce niciun efect, neputând afecta sumele deja 
indisponibilizate la data comunicării către terțul poprit a adresei de înființare a popririi. 
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pregătească ori să faciliteze efectuarea lor cât mai rapidă după o eventuală încetare a stării de 
suspendare a executării. 

Este adevărat că suspendarea executării silite îl oprește pe executorul judecătoresc, în 
primul rând, de la efectuarea actelor de executare silită, categorie din care fac parte, prin 
excelență, măsurile de indisponibilizare și cele circumscrise etapei valorificării silite, pentru a 
selecta exemple tipice executării indirecte. O dată pronunțată de instanță sau incidentă în baza 
legii suspendarea executării silite, acte precum notarea în cartea funciară a începerii urmăririi 
silite, aplicarea sechestrului mobiliar sunt excluse, evaluarea bunurilor astfel indisponibilizate, 
pentru a nu mai vorbi de declanșarea procedurii de valorificare silită, sunt, toate, excluse. 

 Ar fi, însă, permisă solicitarea de relații de la autoritățile competente cu privire 
la bunuri ale debitorului care ar putea fi imediat indisponibilizate după ce s-ar 
epuiza starea de suspendare a executării silite? 

Răspunsul la această întrebare depinde de stabilirea semnificației reale, a întinderii 
măsurii suspendării, fără a distinge după cum suspendarea este dispusă de judecător sau 
acționează în virtutea legii, ca urmare a unui fapt de care legiuitorul leagă consecința blocării 
temporare a executării silite. 

Astfel, există posibilitatea ca, ulterior suspendării, indiferent de sursa instituirii acestei 
măsuri, executarea silită să înceteze printr-unul din modurile prevăzute de lege. Bunăoară, dacă 
s-a dispus suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare al cărei 
principal capăt de cerere îl reprezenta anularea executării silite înseși, iar instanța apreciază 
întemeiată o asemenea pretenție, se va pronunța o încheiere de anulare a executării silite. Sau, 
pentru a da un exemplu care vizează un caz de suspendare ope legis a executării silite, dacă 
rămâne definitivă încheierea de deschidere a procedurii insolvenței împotriva unui profesionist, 
încetează executarea silită care inițial, și anume la data pronunțării acelei încheieri, se 
suspendase.62  

Va deveni incident, pe această cale, un caz de încetare a executării silite – fie anularea 
executării silite în urma admiterii contestației la executare, potrivit art. 703 alin. (1) pct. 5 
C.proc.civ., fie cazul de încetare prevăzut de legea specială în materie de insolvență - . Încetarea 
executării silite, în ambele situații evocate, nu va face decât să consolideze interdicția 
executorului de a acționa în vederea satisfacerii creanței, deși, în primul caz, dacă a fost 
desființată executarea silită, iar nu titlul executoriu însuși63, creanța, ca și titlul executoriu, 
subzistă după anularea executării. 

O asemenea evoluție face să apară ca fiind lipsită de orice finalitate obținerea de către 
executorul judecătoresc a unor date și informații la care accesul îi este recunoscut, în mod 
excepțional, de către legiuitor, în considerarea învestirii sale cu un serviciu public, în regim de 
autoritate publică, și anume acela de a începe, continua și finaliza executarea silită. 

Faptul că, ținând seama de apariția unui caz de blocare temporară a executării, caz care 
se transformă într-un blocaj definitiv, executorul judecătoresc nu a mai întreprins acțiuni de 
natură să stânjenească exercitarea de către debitor a drepturilor sale reale ori de creanță și, cu 

 

62 A se vedea, în acest sens, art. 75 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență. 

63 Desființarea titlului executoriu reprezintă, conform art. 703 alin. (1) pct. 4 C.proc.civ., o cauză 
distinctă de încetare a executării silite. 
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atât mai puțin, să-l exproprieze prin intermediul unor acte de valorificare silită, ar putea să nu 
dea la o parte constatarea că au fost obținute, fără acordul debitorului, într-un moment în 
care executarea silită era suspendată, date și informații privind situația lui patrimonială. 

Pentru aceste motive, apreciem că incidența cazului de suspendare ar trebui să genereze 
prudență executorului judecătoresc în efectuarea unor acte sau demersuri care, chiar dacă nu au 
natura unor acte de executare silită în înțelesul strict al termenului, ar fi de natură să le 
pregătească ori să le facă posibile în cel mai scurt timp posibil după o eventuală încetare a stării 
de suspendare. 

c) Executorul judecătoresc poate emite, în perioada suspendării executării, acte 
favorabile debitorului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege 

Soluția de a permite executorului judecătoresc de a emite, chiar și în perioada în care 
executarea silită este suspendată, acte favorabile debitorului este întemeiată pe înțelegerea 
rațiunii măsurii suspendării executării silite. 

 Debitorul, ca tipic beneficiar al suspendării executării silite, are dreptul să 
renunțe, în tot sau în parte, explicit ori implicit, dar neechivoc, la acest 
beneficiu 

Concret, soluția poate fi împărtășită ori de câte ori actul respectiv este solicitat chiar de 
către debitor, iar beneficiul suspendării executării silite aparține exclusiv acestuia.  

Trebuie să se ia în considerare aspectul că, cel puțin atunci când este vorba de o 
suspendare a executării silite pronunțate de instanța de executare ori de una dispusă de instanța 
ierarhic superioară învestită, în principal, cu soluționarea unei căi de atac, măsura suspendării 
executării silite nu apără un interes general, obștesc, ci un interes particular, și anume 
interesul (patrimonial) al debitorului. Or, cel în favoarea căruia s-a născut un drept ori un 
beneficiu, în termenii discuției de față fiind vorba de beneficiul de a fi la adăpost de măsuri 
execuționale, este și cel care poate renunța la beneficiul respectiv, dacă dispoziții legale nu 
prevăd contrariul sau nu permit o concluzie diferită. 

Prin urmare, executorul judecătoresc este chemat să facă o analiză atentă atunci când 
este pe punctul de a efectua, într-o procedură execuțională suspendată, anumite acte 
solicitate de debitor, deoarece: 

- pe de o parte, executorul este chemat să evite automatismul de gândire potrivit cu care 
dacă executarea silită este suspendată, el nu ar putea face niciun act, indiferent de natura ori 
scopul actului sau de persoana ori autoritatea solicitantă64;  

- pe de altă parte, executorul trebuie să evite a da dovadă de o flexibilitate care, 
convenind debitorului, ca autor, prin ipoteză, al solicitării de efectuare a actului, ar fi de natură 
să prejudicieze pe terți care, alături de debitor sau chiar în mod exclusiv, apar ca beneficiari ai 
măsurii suspendării executării silite, situație compatibilă mai degrabă cu suspendarea în efectul 
unor dispoziții legale speciale65. 

 

64 De altfel, răspunsul formulat la prima întrebare este grăitor, credem, pentru combaterea acestui 
automatism. 

65 Legea nr. 85/2014, prin art. 75 alin. (1), deja citat, este, din nou, un exemplu util în acest context, 
căci suspendarea executărilor silite prin efectul deschiderii procedurii insolvenței nu reprezintă un beneficiu 
doar pentru debitorul intrat în insolvență, ci și pentru creditorii care vor forma masa credală. Dacă executările 
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Un exemplu de renunțare la beneficiul măsurii suspendării l-ar putea constitui situația în 
care debitorul, după ce a obținut o încheiere de suspendare a executării silite, procedează, în 
deplină cunoștință de cauză, la consemnarea, în contul de consemnațiuni indicat de executor în 
actele de executare emise anterior suspendării executării, a unei părți din debitul restant, în 
vederea eliberării acestei fracțiuni de debit către creditor.  

În concretizarea acestei inițiative, pentru a nu lăsa niciun dubiu asupra intenției reale care 
stă la baza acestui gest, îndepărtând, așadar, presupunerea că este în eroare (de exemplu, nu ar 
fi luat cunoștință de măsura suspendării executării), debitorul comunică executorului 
judecătoresc o adresă prin care arată că a procedat la consemnare în scopul anterior arătat66.  

Explicația unei asemenea decizii (în practică sunt destul de rare asemenea cazuri, dar nu 
lipsesc cu totul) ar putea fi aceea că, în cazul în care contestația la executare s-ar soluționa într-
un sens care nu ar implica desființarea titlului executoriu ori înlăturarea, în tot, a obligației de 
plată, debitorul, nu doar că ar rămâne ținut la plata principalului, dar, mai mult decât atât, s-ar 
putea vedea într-o situație mai gravă decât era la data pronunțării soluției suspendării executării 
silite.  

Avem în vedere accesoriile cuprinse în titlul executoriu, accesorii care nu au încetat să 
curgă împotriva debitorului în intervalul pentru care executarea silită a fost suspendată. Contrar 
unei convingeri nutrite, pe alocuri, de către debitori, unicul beneficiu al măsurii suspendării 
executării este acela de a nu permite efectuarea de către executor a unor acte de 
indisponibilizare ori de valorificare a activelor debitorului, acest beneficiu fiind, așadar, unul de 
ordin strict procedural; în planul dreptului substanțial, pe perioada anterior menționată continuă 
să curgă penalități, dobânzi penalizatoare sau alte asemenea accesorii generate de debitul 
principal. 

Prin urmare, un debitor care nu înțelege să renunțe la contestația la executare are dreptul 
ca în paralel cu încercarea de a învinge în contestație, într-un demers care i-a adus un prim 
succes, cel al suspendării executării silite, să efectueze plăți care, dacă ar fi respinsă contestația 
la executare, în tot sau într-o proporție mai mare decât aceea preconizată/sperată de el, ar 
putea avea, cel puțin, consecința favorabilă a diminuării obligației totale de plată. 

Or, luând act de această intenție și procedând la eliberarea către creditor a unor 
consemnări făcute de debitor cu intenția declarată și explicită de a permite eliberarea sumei 
către creditor și, în acest mod, plata, executorul judecătoresc nu ar încălca măsura dispusă 
de instanță, adică măsura suspendării executării silite. Eliberarea sumelor consemnate de 
debitor din inițiativa sa și cu intenția de a fi eliberate finalmente creditorului nu contravine 
rațiunii măsurii dispuse de judecător și nici interesului urmărit de către debitor în formularea 

 

silite nu ar fi stopate, reorganizarea și lichidarea, ca faze principale ale procedurii, ar deveni iluzorii și 
compromise. Explicațiile vor fi date mai jos. 

66 O explicație scrisă în legătură cu natura reală și autorul operațiunii de consemnare nu este 
inutilă în contextul în care, inclusiv în ipoteza unei consemnări făcute de instituția de credit la care este 
deschis contul vizat de măsura popririi, recipisa de consemnare emisă de instituția de credit unde este deschis 
contul de consemnațiuni este redactată într-o manieră din care rezultă că cel care a ordonat consemnarea ar 
fi fost chiar titularul contului, deci debitorul poprit, iar nu instituția de credit ca terț poprit. Apreciem, din 
acest motiv, ca nefiind superfluă elucidarea de către debitor însuși, în scris, adică printr-o adresă comunicată 
organului de executare, a intenției sale reale de a diminua suma datorată printr-o consemnare ordonată de 
el însuși, în pofida beneficiului măsurii suspendării executării silite. Dacă debitorul nu are inițiativa unei 
asemenea explicații, executorul îl poate invita pe debitor să o furnizeze. 



 

Ghid de bune practici în activitatea de executare silită 

93 

cererii de suspendare a executării silite. Consemnarea sumelor nu este, ea însăși, consecința unui 
act de executare silită ori a unei conduite adoptate de un participant la executare – de exemplu, 
terțul poprit – ci o operațiune întreprinsă de debitor cu intenția de a face o plată benevolă către 
creditor. 

Dar, tocmai pentru că o asemenea situație, și anume aceea a unei consemnări făcute de 
debitor, prin voință proprie, în vederea satisfacerii creanței, apare mai rar în practică, executorul 
trebuie să o examineze cu maximă atenție pentru că, dacă operațiunea de consemnare este, 
dimpotrivă, rezultatul unui act de executare (consemnarea făcută de terțul poprit), atunci nu se 
va mai proceda la eliberarea către creditor a sumei consemnate, tocmai pentru că acest din urmă 
caz, cel al consemnării forțate, cade sub incidența suspendării executării silite. 

 Executorul nu poate da curs unor acte prin care, renunțând la propriul 
beneficiu furnizat de existența cazului de suspendare a executării, debitorul 
ar prejudicia interesele legitime ale terților 

Dar, așa cum am menționat dintru-început, executorul judecătoresc trebuie să ia în 
considerare toate circumstanțele relevante înainte de a emite acte pe perioada suspendării 
executării silite. Nu este suficientă verificarea aspectului ca actul solicitat a fi emis pe perioada 
suspendării să nu fie unul de executare silită sau, potrivit celor discutate la pct. b) de mai sus, 
unul pregătitor pentru acte de executare silită ce ar urma să fie făcute după epuizarea 
suspendării.  

Un contraexemplu interesant îl constituie cazul în care, fiind suspendată de drept 
executarea silită ca urmare a unei încheieri de deschidere a procedurii insolvenței în temeiul 
Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, debitorul ar dori 
să facă o operațiune de consemnare a unei sume în vederea eliberării ei către creditorul din 
procedura execuțională suspendată ope legis.  

Or, dispoziția de la art. 84 alin. (1) din lege67 nu permite executorului judecătoresc să ia 
act de o asemenea operațiune și să-i acorde relevanță în procedura execuțională, dispoziția legală 
amintită consacrând regula nulității de drept a actelor, operațiunilor și plăților efectuate de către 
debitor ulterior deschiderii procedurii. Această regulă vine tocmai ca o garanție a respectării 
principiului concursual care guvernează procedura insolvenței, fiind pe deplin justificată 
prohibirea unor plăți făcute, preferențial, după deschiderea procedurii, către un anumit creditor, 
fie acesta creditorul titular al unei proceduri execuționale împotriva debitorului. 

Se observă, așadar, că tocmai rațiunea cazului de suspendare a executării la care ne 
referim, rațiune care depășește interesul particular al debitorului și privește, deopotrivă, 
interese legitime ale terților (alți creditori decât creditorul urmăritor, cunoscuți sau încă nu la 
momentul deschiderii procedurii) justifică refuzul executorului de a lua act de o plată făcută 
benevol de debitor după deschiderea procedurii insolvenței.  

În alți termeni, executorul va refuza să ia act de consemnarea făcută în aceste condiții nu 
pentru simplul motiv că este suspendată executarea, ci pentru că, fiind suspendată inclusiv în 

 

67 „În afară de cazurile prevăzute la art. 87, de cele autorizate de judecătorul-sindic sau avizate de 
către administratorul judiciar, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii 
procedurii sunt nule de drept”.  
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interesul legitim unor terți, executorul ar prejudicia acest interes dacă ar ține seama de 
operațiuni contrare suspendării68. 

Acest ultim exemplu, fără a avea pretenția că este unicul de imaginat, avertizează, așa 
cum aminteam mai sus, asupra responsabilității cu care executorul judecătoresc trebuie să 
abordeze existența unui caz de suspendare a executării silite. Față de cele rezultate la pct. 
a)-c), executorul trebuie să plece de la ideea că perioada suspendării executării silite este una 
care-l obligă, ca principiu, să se abțină de la efectuarea de acte și operațiuni aflate în legătură 
cu procedura execuțională, fiind pregătit să accepte, cu titlu excepțional și nu fără o analiză 
atentă a rațiunii pe care se întemeiază suspendarea, posibilitatea de a efectua anumite acte, în 
general la cererea debitorului. 

 

 

Problema nr. 7 
 

1. Enunțarea problemei 

Sunt aplicabile în faza executării silite dispozițiile Codului de procedură civilă, plasate 
în partea generală a procesului civil, privind citarea prin publicitate? În cazul unui răspuns 
afirmativ, cine-l desemnează pe curatorul special și care sunt atribuțiile pe care acesta are 
dreptul și, totodată, îndatorirea de a le exercita? 

 

2. Sediul materiei 

- art. 166, art. 167, art. 672 C.proc.civ. 

 

3. Conturarea ipotezei și formularea întrebării 

În practica execuțională a apărut, relativ frecvent, ipoteza în care, în cursul procedurii 
execuționale, cu ocazia comunicării către debitor a unui act de executare sau a unui act de altă 
natură, se descoperă că acesta nu mai locuiește la domiciliul indicat de creditor în cererea de 
executare, același, de cele mai multe ori, cu domiciliul menționat în titlul executoriu. 

Se face, în consecință, mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal privind îndeplinirea 
procedurii de citare întocmit de funcționarul poștal, de curier sau de agentul procedural al 
executorului judecătoresc ori chiar de el însuși. Procesul-verbal atestă împrejurarea că 

 

68 Apreciem că, dacă, în fapt, debitorul a procedat la plată, executorul nu va da curs unei eventuale 
cereri, formulate de creditorul plătit ori de către debitor, în sensul de a constata diminuarea ori, după caz, 
stingerea creanței pentru care se face urmărirea, iar dacă operațiunea ordonată de către debitor este una de 
consemnare, executorul, observând efectuarea ei după deschiderea procedurii insolvenței, va trebui să 
procedeze, mai departe, la un virament al acelei sume în contul comunicat de administratorul judiciar. 
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destinatarul comunicării actului, respectiv debitorul, este mutat de la adresa unde s-a încercat 
să se procedeze la comunicare actului către acesta. 

Situația pune organul de executare silită într-o poziție complicată pentru că el se 
confruntă cu o ipoteză care este întâlnită, deopotrivă, și în procedura de judecată, dar, spre 
deosebire de reglementarea dedicată procedurii judiciare, unde este plasată dispoziția de la art. 
167 C.proc.civ. – „Citarea prin publicitate” – , reglementarea în materie de executare silită nu 
oferă un text corespondent.  

 Ipoteză exclusă de la analiză : schimbarea locului de comunicare în timpul 
procedurii execuționale 

În continuarea unei corecte conturări a sferei de aplicare a problemei puse în discuție, 
este de subliniat că nu este vorba de ipoteza prevăzută la art. 172 C.proc.civ., și anume aceea a 
schimbării locului citării în timpul judecății. 

Conform dispoziției anterior menționate, dacă în cursul procesului una dintre părţi şi-a 
schimbat locul unde a fost citată, ea este obligată să încunoştinţeze instanţa, indicând locul unde 
va fi citată la termenele următoare, precum şi partea adversă prin scrisoare recomandată, a cărei 
recipisă de predare se va depune la dosar odată cu cererea prin care se înştiinţează instanţa 
despre schimbarea locului citării. În cazul în care partea nu face această încunoştinţare, 
procedura de citare pentru aceeaşi instanţă este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare, cu 
titlu de sancțiune pentru neîndeplinirea obligației procesuale stabilite prin dispoziția legală 
arătată. 

Transpusă în contextul unei executări silite, soluția legiuitorului înseamnă că, dacă, după 
începerea executării silite, debitorul și-ar schimba domiciliul sau un alt loc la care, prin 
ipoteză, i se comunicau actele de executare și, îndeobște, orice acte emise în cursul procedurii 
execuționale, iar această schimbare s-ar face fără a-l informa nici pe executorul judecătoresc 
și nici pe creditor, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și recipisă de predare 
depusă la dosarul de executare, executorul judecătoresc ar fi îndreptățit a comunica, în 
continuare, actele de executare la adresa inițială. 

Deci, problema citării prin publicitate, propusă pentru analiză în cele ce urmează, nu intră 
în discuție dacă într-o procedură execuțională debitorul își încalcă obligația prevăzută la art. 172 
C.proc.civ. așa cum această obligație trebuie transpusă în cadrul particular al procedurii 
execuționale. 

 Problema citării prin publicitate se poate pune în legătură cu oricare dintre 
ipotezele enumerate la art. 166 C.proc.civ. 

Adăugăm că ipoteza în care debitorul nu este găsit la adresa indicată deoarece, din 
relațiile obținute la locul și în momentul îndeplinirii procedurii, rezultă mutarea acestuia la o 
altă adresă decât aceea menționată în titlul executoriu și în continuare singura cunoscută de 
creditor, este doar ipoteza cea mai frecvent întâlnită în practica execuțională atunci când se 
învederează o imposibilitate de comunicare. Altminteri, în contextul unei executări silite, o 
asemenea imposibilitate de comunicare poate fi generată de alte ipoteze, enumerate, de altfel, 
cu titlu exemplificativ la art. 166 C.proc.civ., dispoziție legală care, la rândul ei este plasată în 
dreptul comun al procesului civil69.  

 

69 Sub denumirea marginală Imposibilitatea de a comunica actul de procedură, textul art. 166 
C.proc.civ. se referă, în afara cazului în care destinatarul nu mai locuiește în imobilul la care se îndeplinește 
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 Citarea prin publicitate este o măsură de luat în considerare nu doar în raport 
cu debitorul, ci și cu alți participanți în procedura execuțională 

O altă precizare care ține de sfera de aplicare a problemei puse în discuție are în vedere 
identificarea participanților la executarea silită cu privire la care se poate pune problema citării 
prin publicitate.  

Lista participanților la executarea silită este oferită de art. 644 alin. (1) C.proc.civ.70, dar, 
realist vorbind, problema dificultăților de comunicare a unor acte de executare ori relevante 
pentru cursul executării silite se pune, în principal, în privința debitorului.  

Se mai poate întâmpla ca o asemenea situație să apară în privința creditorului, urmăritor 
sau intervenient, a terților garanți sau chiar a terților popriți (nu avem în vedere instituții de 
credit ori angajatori, ci, de exemplu, beneficiari, mai ales persoane fizice, care datorează 
debitorului poprit prețul unor mărfuri sau servicii), cu consecința, în acest din urmă caz, a unor 
dificultăți de a instrumenta poprirea în condiții procedurale adecvate, care să-i asigure 
eficiența juridică71. 

Fără a reduce de plano sfera participanților în executarea silită cărora le este destinată 
analiza aplicabilității dispozițiilor privind citarea prin publicitate, vom formula soluțiile și 
argumentele prin raportare la ipoteza debitorului, subînțelegându-se că ele pot fi valorificate 
și în privința altor participanți la procedura execuțională atunci când legea impune a se comunica 
acte față de ei.  

 Art. 672 C.proc.civ., prin trimiterea, în bloc, la dispozițiile din partea 
generală privind citarea în procesul civil, nu exclude valorificarea, în faza 
executării silite, a citării prin publicitate. Prezentarea art. 167 C.proc.civ. 

Inexistența în materia executării silite a unor texte corespondente dispozițiilor art. 166-
167 C.proc.civ. este cu atât mai surprinzătoare cu cât, de principiu, intenția legiuitorului a fost 
aceea ca, în materie de citare și comunicare a actelor de procedură, să facă loc, în materia 
executării silite, regulilor edictate pentru procesul civil. Justifică o asemenea intenție o 
dispoziție plasată chiar în partea generală a executării silite, și anume art. 672 teza întâi 

 

procedura de citare, și la alte situații precum demolarea imobilului respectiv, transformarea lui într-un imobil 
nelocuibil sau de neîntrebuinţat. Enumerarea acestor cazuri este una exemplificativă, legiuitorul, în aceeași 
normă, precizând că pot fi avute în vedere și alte cazuri în care „comunicarea nu poate fi făcută din alte 
motive asemănătoare (subl. ns. – B.D.)”. 

70 Enumerarea de la art. 644 alin. (1) C.proc.civ. cuprinde părţile raportului juridic execuțional - 
debitorul și creditorul -, terţii garanţi, creditorii intervenienţi, instanţa de executare, executorul 
judecătoresc, Ministerul Public, agenţii forţei publice, martorii asistenţi, experţii, interpreţii şi alţi 
participanţi, în condiţiile anume prevăzute de lege.  

71 Nu va putea fi admisă o cerere de validare a popririi dacă terțul poprit dovedește că adresa de 
înființare a popririi nu i-a fost comunicată la locul în care, potrivit dispozițiilor legale în materie de citare, 
inclusiv cele de la art. 166-167 C.proc.civ. În raport cu terțul poprit adresa de înființare a popririi nu apare 
ca un act de executare silită, astfel că acest exemplu, al terțului poprit în privința căruia s-ar putea ajunge 
la aplicarea dispozițiilor referitoare la citarea prin publicitate, este unul interesant și pentru a evidenția că 
obiectul comunicării, în executarea silită, nu-l reprezintă exclusiv actele de executare silită propriu-
zise. În exemplul de față, valența popririi ca act de executare se evidențiază numai față de debitorul 
poprit, căruia, într-adevăr, executorul judecătoresc trebuie să-i comunice o înștiințare cu privire la măsura 
popririi (art. 783 alin. 1 teza a doua C.proc.civ.) 
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C.proc.civ.: „Comunicarea actelor de procedură în cadrul executării silite se poate face de către 
executorul judecătoresc fie personal, fie prin intermediul agentului său procedural, iar, dacă 
aceasta nu este posibilă, potrivit dispoziţiilor legale privind citarea şi comunicarea actelor 
de procedură, care se aplică în mod corespunzător (subl. ns. – B.D.).” 

Or, tot în seria dispozițiilor legale privind citarea și comunicarea actelor de procedură 
la care trimite art. 672 C.proc.civ., se înscrie și art. 167 C.proc.civ. care prevede că, dacă 
reclamantul învederează, motivat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle 
domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanţa va putea încuviinţa 
citarea acestuia prin publicitate (alin. 1).  

Această modalitate, excepțională, de citare presupune o afișare a citației sau, după caz, 
a altui act de procedură, la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată competente, la ultimul 
domiciliu cunoscut al celui citat și, dacă instanța apreciază că este necesar, publicarea citaţiei 
în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire (alin. 2).  

Cumulat cu aceste formalități procedurale, instanța numește un curator special desemnat 
dintre avocații baroului, potrivit art. 58 C.proc.civ., pentru ca aceasta să fie citat la dezbateri în 
vederea reprezentării intereselor pârâtului (alin. 3). 

În contextul în care reglementarea din Cartea a V-a nu cuprinde un text de tipul art. 167 
C.proc.civ., dar conține, totuși, așa cum am constatat mai sus, o normă - art. 672 teza întâi 
C.proc.civ. – care face o trimitere, în bloc, la dispozițiile privind citarea și comunicare actelor de 
procedură în procesul civil, se impune soluția de principiu în acord cu care o imposibilitate de 
comunicare de către executorul judecătoresc a unui act, supus comunicării, efectuat în cursul 
executării silite îl oprește de la a continua, netulburat, să comunice actele, și după acest 
incident, la aceeași adresă. 

Dimpotrivă, luând act de imposibilitatea de comunicare a actului de procedură, generată 
de una dintre împrejurările menționate, cu titlu exemplificativ, la art. 166 C.proc.civ. sau de o 
circumstanță de natură similară acestora, executorul judecătoresc are îndatorirea de a face 
aplicarea, în mod corespunzător, adică adaptată la instituțiile și mecanismele specifice 
executării silite, a dispozițiilor în materie de citare prin publicitate în procesul civil. 

Pornind de la această premisă, problema pusă în discuție se poate divide în mai multe 
întrebări, și anume : 

a) măsurile prevăzute la art. 167 alin. (2)-(3) C.proc.civ. pot fi dispuse de executorul 
judecătoresc sau de instanța de executare ? Care sunt îndatoririle executorului judecătoresc în 
fiecare dintre cele două ipoteze ? 

b) curatorul special are doar rolul de a asigura îndeplinirea procedurii de comunicare a 
actelor de executare ori are dreptul de a-l reprezenta pe debitor, formulând cereri și excepții în 
numele acestuia, de natură să influențeze efectuarea actelor de executare silită și cursul 
procedurii execuționale în ansamblul ei ?  

c) când încetează calitatea de curator special ? 
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4. Soluții 

a) În opinia noastră, revine instanței de executare competența de a dispune măsurile 
care se impun în vederea citării prin publicitate, cu luarea în considerare a specificului 
procedurii de executare silită. 

b) După ce a fost desemnat, curatorul special nu are doar funcția de a permite depășirea 
situației de imposibilitate a comunicării actelor de procedură, ci are dreptul, dar și îndatorirea 
de a reprezenta interesele părții reprezentate. 

c) Încetarea calității de curator special are loc, cel mai târziu, la data încetării 
executării silite, dacă, anterior acelei date, nu devine posibilă comunicarea actelor către 
partea reprezentată inițial de curatorul special, ipoteză în care încetarea funcției curatorului 
special are loc atunci când comunicarea se poate face către acea parte. 

Credem că inclusiv încetarea executării silite pentru lipsa bunurilor urmăribile ori 
imposibilitatea lor de valorificare (art. 703 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ.) conduce la încetarea calității 
de curator special, cu consecința că o reluare a urmăririi silite ar presupune, în opinia noastră, 
desemnarea unui nou curator special. 

 

5. Argumentarea soluțiilor 

a) Desemnarea curatorului special este de competența instanței de executare 

În aplicarea, corespunzătoare față de faza executării silite, a dispozițiilor art. 167 alin. 
(2)-(3) C.proc.civ., instanța de executare este aceea care va dispune afișarea citației la ușa 
instanței de executare, pe portalul aceleiași instanțe, dar și la ultimul domiciliu al 
debitorului. De asemenea, aceeași instanță poate aprecia ca fiind necesară publicarea citației 
în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire. 

Cu alte cuvinte, măsurile prevăzute de art. 167 alin. (2)-(3) C.proc.civ. pot fi aplicate, în 
egală măsură, de o instanță învestită cu o procedură judiciară, de drept comun sau una specială, 
și de o instanță de executare. 

În egală măsură, instanța de executare poate dispune numirea unui curator special 
dintre avocații baroului, dispozițiile art. 58 C.proc.civ. fiind aplicabile corespunzător. Astfel, 
instanța de executare va fixa, prin încheiere, remunerația provizorie a curatorului, precum şi 
modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calităţii sale, ţinându-se seama 
de activitatea desfăşurată, remuneraţia va putea fi majorată. 

Această soluție este, la cunoștința noastră, împărtășită în prezent de majoritatea 
instanțelor de executare. 

 Rolul executorului judecătoresc (în legătură cu) citarea prin publicitate 

Dar aplicarea ei, chiar dacă se întemeiază pe plenitudinea de competență a instanței de 
executare, nu exclude rolul pe care trebuie să și-l asume executorul judecătoresc. Într-
adevăr, instanța de executare nu poate desemna, pur și simplu, din oficiu, curatorul special dacă 
nu există o cerere prin care să i se semnaleze apariția unei ipoteze, în contextul unei proceduri 
execuționale, circumscrise dispozițiilor art. 166 C.proc.civ. 

Prin urmare, la această soluție, a desemnării de către instanța de executare a curatorului 
special care să reprezinte partea, îndeobște debitorul, s-a ajuns, de cele mai multe ori, ca urmare 
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a implicării executorului judecătoresc. Căci, dacă, în faza judecății, instanța, fiind deja învestită 
cu o procedură a cărei instrumentare îi revine în mod direct, poate aplica din oficiu regulile 
privind citarea prin publicitate, inclusiv prin desemnarea curatorului special, în faza executării 
silite, ca procedură extrajudiciară, judecătorul trebuie sesizat asupra dificultății de 
comunicare a actelor de executare sau a oricăror alte acte supuse comunicării. 

Una dintre îndatoririle prevăzute de lege (art. 627 alin. 1 C.proc.civ.) în sarcina 
executorului judecătoresc este aceea de a manifesta rol activ în tot cursul executării silite, 
adică de a stărui pentru realizarea integrală și cu celeritate a obligației prevăzute în titlul 
executoriu, dar acest obiectiv major trebuie atins numai „cu respectarea dispoziţiilor legii, a 
drepturilor părţilor şi ale altor persoane interesate (subl. ns. – B.D.)”.  

În aceste condiții, în practică executorul judecătoresc și-a asumat rolul de a sesiza 
instanța de executare cu o cerere distinctă, apărută ca o cerere incidentală în cursul executării 
silite. Temeiul unei asemenea soluții îl oferă chiar art. 651 alin. (3) C.proc.civ. care, descriind 
competența materială a instanței de executare încredințează acesteia soluționarea nu doar a 
cererilor de încuviințare a executării silite și a contestațiilor la executare, ci și a oricăror „alte 
incidente apărute în cursul executării silite (subl. ns. – B.D.)”. Or, imposibilitatea de comunicare 
către debitor a unui act de executare ori a unui alt act supus comunicării poate fi, și ea, privită 
ca un incident apărut în cursul procedurii execuționale. 

Este adevărat că, în afara executorului judecătoresc, și creditorul ar putea avea legitimare 
procesuală activă în sesizarea instanței de executare cu soluționarea incidentului în discuție și cu 
aplicarea, în consecință, a dispozițiilor legale privind citarea prin publicitate. Împrejurarea că 
autorul cererii, în această ipoteză, nu ar fi un participant la executare creditat cu prezumția de 
echidistanță și imparțialitate, așa cum este cazul executorului judecătoresc ca petent într-o 
asemenea cerere, nu invalidează de plano soluția formulării de către creditor a cererii de 
aplicare, prin analogie, a dispozițiilor privind citarea prin publicitate; în fond, în cazul, 
reglementat expres de legiuitor, al imposibilității de comunicare în etapa procesului civil, 
instanța soluționează incidentul în contextul unei cereri de chemare în judecată formulate de 
reclamant ca parte care pretinde un drept în contradictoriu cu pârâtul, fără a putea fi bănuită, 
așadar, de prea multă…imparțialitate sau echidistanță. 

În plus, desemnarea, ca urmare a aplicării, în mod corespunzător, a dispoziției art. 167 
alin. (3) C.proc.civ., a unui curator special care să reprezinte interesele debitorului, implică plata 
unei remunerații, cheltuială care, în contextul procedurii execuționale, trebuie avansată de către 
creditor. Prin urmare, și din această perspectivă, cererea privind citarea prin publicitate poate 
fi depusă la instanța de executare nu doar de executorul judecătoresc, ci și de către creditor. 

Indiferent cine o formulează, cererea va fi tratată ca una necontencioasă, neimpunând 
citarea debitorului, cu atât mai mult cu cât chiar soluționarea incidentului creat de 
imposibilitatea de comunicare către el a actelor de executare face obiectul cererii. 

 Variantă atipică : desemnarea curatorului de către executorul judecătoresc 

În practica instanțelor de executare, s-a manifestat cu totul izolat, și o orientare în sensul 
respingerii cererii cu motivarea că atribuțiile privind citarea prin publicitate ar reveni, în 
contextul executării silite, chiar executorului judecătoresc. 

Însărcinarea executorului judecătoresc cu aplicarea nemijlocită a măsurilor privind citarea 
prin publicitate, inclusiv a desemnării curatorului special poate fi, așadar, efectul unei încheieri 
de respingere a cererii depuse la instanța de executare, indiferent că această cerere a fost depusă 
chiar de executorul judecătoresc ori de creditor.  



 

Ghid de bune practici în activitatea de executare silită 

100 

În cazul în care o asemenea încheiere este motivată pe împrejurarea că executorul 
judecătoresc, ca agent instrumentator al procedurii în cadrul căreia se comunică actele de 
executare, trebuie să fie cel care să rezolve incidentele ivite cu ocazia comunicării, iar nu să se 
limiteze la a sesiza,în acest scop, instanța de executare, executorul judecătoresc nu poate 
decât să se conformeze acestei soluții.  

Această conformare înseamnă aplicarea de către executorul judecătoresc a măsurilor 
pe care, atunci când își asumă o asemenea competență, le adoptă instanța de executare.  

Totuși, fiecare dintre măsurile prevăzute la art. 167 alin. (2)-(3) C.proc.civ. este gândită 
în termenii specifici ai unui proces civil propriu-zis, adaptarea lor la cadrul procedurii 
execuționale, una extrajudiciară, astfel încât sunt previzibile dificultăți pe care executorul 
judecătoresc le va întâmpina în această direcție. 

Luând în ordine măsurile de pus în aplicare pentru a asigura citarea prin publicitate, apar 
următoarele probleme în legătură cu fiecare măsură în parte, și anume: 

- măsura afișării citației la ușa instanței 

Această măsură s-ar putea traduce, pentru a o adapta la cadrul executării silite, la o 
afișare la ușa instanței a actului de executare supus comunicării. O asemenea afișare va permite 
debitorului să identifice procedura de executare aflată în curs de derulare împotriva sa întrucât, 
prin ipoteză, actul, dacă este corect întocmit, va menționa, cel puțin, numărul dosarului de 
executare și biroul executorului judecătoresc pe al cărui rol se află acel dosar. 

Dificultatea de ordin practic va putea rezida în lipsa unui text în Regulamentul instanțelor 
judecătorești care să facă o referire explicită la posibilitatea afișării la sediul instanței, la 
solicitarea executorului judecătoresc, a unui act de executare silită.  

Pentru a încerca să satisfacă exigența afișării la sediul instanței ca măsură ce îi este trasată 
lui însuși (prin efectul acelei încheieri de respingere ca inadmisibilă a cererii de desemnare a 
curatorului special de către instanța de executare), executorul judecătoresc va trebui să emită 
o adresă către președintele instanței de executare prin care să argumenteze solicitarea 
afișării la ușa acestei instanțe.  

Argumentarea ar putea consta în coroborarea dispozițiilor art. 167 alin. (2) C.proc.civ. cu 
cele ale art. 672 C.proc.civ., acest din urmă text, citat mai sus, făcând referire la aplicabilitatea, 
în faza executării silite, a dispozițiilor în materie de citare și comunicare a actelor de procedură, 
adică a setului de norme din care face parte inclusiv aceea dedicată citării prin publicitate. 

La adresă ar urma să fie anexate actele supuse comunicării, adică actele a căror încercare 
de comunicare a întemeiat necesitatea de a se recurge la dispozițiile în materie de citare prin 
publicitate. 

- măsura afișării pe portalul instanței de executare 

Același tip de dificultate și, prin urmare, același demers scris, cu argumentare similar, îl 
presupune și încercarea executorului judecătoresc de a obține o afișare a actului de executare 
pe portalul instanței de executare; 

La probleme de dificultate similară, soluții similare : executorul judecătoresc ar urma să 
trimită o adresă președintelui instanței de executare pentru ca acesta din urmă să dispună 
afișarea actului sau, după caz, a actelor supuse comunicării. 
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Similar, la adresă se vor anexa acele acte a căror imposibilitate de comunicare a declanșat 
aplicarea, în faza executării silite, a dispozițiilor legale referitoare la citarea prin publicitate. 

Menționăm că, după desemnarea curatorului special, nu se va mai recurge la această 
afișare, întrucât comunicarea actelor de executare și a oricăror alte acte supuse comunicării în 
faza executării silite se va face către acel curator. 

- comunicarea actului la ultimul domiciliu cunoscut și publicarea, la alegere, în 
Monitorul oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire 

Celelalte două măsuri prevăzute la art. 167 alin. (2) C.proc.civ. sunt mai ușor de aplicat 
de către executorul judecătoresc întrucât nu impun intervenția instanței de executare.  

Într-adevăr, atât comunicarea actului de executare la ultimul domiciliu cunoscut – este 
vorba de domiciliul indicat de creditor prin chiar cererea de executare –, cât și publicarea 
actului de executare, la alegere, adică în Monitorul oficial al României sau într-un ziar central 
de largă răspândire, presupun demersuri aflate la îndemâna executorului judecătoresc.  

Cât privește această din urmă măsură, este de observat că publicarea în Monitorul Oficial 
al României sau, în funcție de alegerea executorului, într-un ziar central de largă răspândire 
apare, în formularea art. 167 alin. (2) teza a doua C.proc.civ., ca fiind o măsură lăsată la 
aprecierea instanței. În contextul în care măsurile privind citarea prin publicitate ar ajunge în 
sarcina executorului judecătoresc, măsură devine una lăsată la aprecierea organului de 
executare. 

Chiar dacă, în litera sa, textul de lege în discuție ar permite executorului judecătoresc în 
aceeași măsură în care o îngăduie și instanței de executare, să nu dispună publicarea actului de 
executare în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire, este 
recomandabilă aplicarea acestor măsuri pentru a fi eliminat orice minim dubiu asupra 
preocupării executorului judecătoresc de a se asigura că destinatarul comunicării actului are 
cât mai multe posibilități de a afla existența și conținutul acestuia. 

Este adevărat că ambele forme de publicitate – Monitorul Oficial al României și presa 
centrală – presupun cheltuieli de executare ce vor fi avansate de creditor, așa cum este 
îndeobște cazul oricăror cheltuieli a căror efectuare executorul judecătoresc o dispune din oficiu, 
în conformitate cu art. 670 alin. (1) teza a doua C.proc.civ. 

Menționăm că, după desemnarea curatorului special, nu se va mai recurge la această 
modalitate de publicitate, întrucât comunicarea actelor de executare și a oricăror alte acte 
supuse comunicării în faza executării silite se va face către acel curator. 

- desemnarea curatorului special  

O altă măsură prevăzută de lege în ansamblul măsurilor circumscrise citării prin publicitate 
și care, fără a fi suficientă deoarece trebuie cumulată cu cele deja amintite și examinate, apare, 
dintr-un anumit punct de vedere, ca fiind cea mai importantă. Aceasta este măsura desemnării 
curatorului special, ca reprezentant al debitorului. 

Într-adevăr, aplicarea, în mod corespunzător, a dispozițiilor art. 167 alin. (3) C.proc.civ., 
în faza executării silite și, în particular, atunci când instanța de executare și-a motivat o încheiere 
de respingere a cererii de desemnare a curatorului special prin aceea că această atribuție trebuie 
exercitată de executor însuși, presupune ca acesta din urmă să facă demersurile necesare 
desemnării curatorului special. 
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Ca și în cazul măsurilor privind comunicarea actului de executare prin afișare la ușa 
instanței de executare și prin publicare pe portalul aceleiași instanțe, executorul judecătoresc 
care inițiază procedura desemnării curatorului special se poate confrunta cu dificultăți 
practice de nesubestimat. 

Concret, baroul în a cărui circumscripție se află ultimul domiciliu cunoscut al 
debitorului este obișnuit să pună la dispoziția unei instanțe judecătorești un avocat pentru 
reprezentarea părții a cărei citare este imposibilă în sensul art. 166 C.proc.civ. Solicitarea 
desemnării curatorului special este adresată baroului de către un judecător, iar, din câte 
cunoaștem, existența unei solicitări provenind de la instanța de executare nu a rămas niciodată, 
în practică, fără un răspuns favorabil din partea baroului, chiar dacă, din adresa emisă de 
judecător, rezulta că avocatul ce urma să fie desemnat nu avea să reprezinte o parte într-un 
proces civil, ci într-o procedură extrajudiciară, așa cum este procedura execuțională. 

Prin urmare, este creată deja o practică, în aplicarea dispozițiilor art. 58 C.proc.civ., dar 
și a cooperării, în această materie, între instanțe și barouri, în sensul comunicării de către barouri 
a numelor unor avocați a căror desemnare instanțele o solicită nu pentru a asigura reprezentarea 
unei părți în fața acelor instanțe, ci în fața executorului judecătoresc. 

Fiind, însă, de anticipat o nedumerire din partea baroului sesizat cu o solicitare din partea 
unui executor judecătoresc (mai ales dacă ar fi prima în acest sens…), este îndatorirea acestuia 
din urmă ca, în justificarea acestui demers atipic, să anexeze, în copie certificată, la adresa 
înaintată baroului prin care solicită desemnarea curatorului special, încheierea prin care 
instanța de executare a respins cererea inițial adresată ei de a proceda la desemnarea 
curatorului special. Executorul judecătoresc va sublinia considerentul, decizoriu, expus de 
judecător în justificarea competenței executorului judecătoresc, iar nu a instanței de 
executare, de a declanșa demersurile în acest scop.   

Pe baza răspunsului trimis de barou cuprinzând identificarea avocatului care va desemna 
curatorul special, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere prin care să procedeze la 
această desemnare.  

Opinăm pentru varianta redactării unei încheieri, iar nu a unui proces-verbal pentru că, 
deși desemnarea unui curator special nu este prevăzută printre situațiile în care, potrivit art. 657 
C.proc.civ., executorul judecătoresc trebuie să întocmească o încheiere – desemnarea unui 
curator special în executarea silită, ca atare, nu este prevăzută de lege -, importanța actului, 
legată de respectarea dreptului de apărare în executarea silită, precum și o anumită simetrie 
față de ceea ce se întâmplă în faza judecății (instanța de judecată desemnează curatorul special 
printr-o încheiere) ar putea justifica opțiunea pentru emiterea unei încheieri.  

Trebuie însă adăugat faptul că, față de aspectul, incontestabil, al neîncadrării actului în 
discuție– actul de desemnare de către executor a unui curator special – în cazurile limitativ 
prevăzute la art. 657 C.proc.civ. pentru emiterea de încheieri, emiterea unui proces-verbal 
privind desemnarea curatorului special nu ar putea fi, în niciun caz, privită ca o soluție 
nelegală. 

Indiferent dacă este un proces-verbal sau o încheiere, deci indiferent de forma sa 
procedurală, actul de desemnare a curatorului special trebuie, pe fond, să aibă câteva 
elemente de conținut, și anume:  

- identificarea curatorului special prin nume, prenume și sediu profesional; 

- identificarea părții care va fi reprezentată prin curatorul special; 
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- identificare, prin numărul dosarului de executare silită, a procedurii execuționale în 
care urmează să se asigure reprezentarea; 

- menționarea cuantumului remunerației provizorii. 

Remunerația provizorie a curatorului special va fi stabilită, prin aceeași încheiere, sau, 
după caz, proces-verbal, în cuantumul pe care-l are în vedere instanța judecătorească, 
desemnarea curatorului special de către executorul judecătoresc nediferind cu nimic de o 
desemnare făcută de instanța de executare. 

În ceea ce privește plata remunerației provizorii, ea trebuie făcută în contul indicat de 
barou în acest scop, iar suma reprezintă cheltuială de executare care va fi avansată de către 
creditor prin creditarea acelui cont.  

Plata remunerației provizorii în contul indicat de barou condiționează exercitarea de 
către curatorul special a funcției de reprezentare a debitorului. 

De aceea, apreciem că, numai după ce creditorul face dovada achitării efective a 
remunerației provizorii, executorul judecătoresc procedează la comunicarea către curatorul 
special a actului de desemnare (încheiere/proces-verbal). 

Pe baza dovezii de achitare a remunerației provizorii, executorul judecătoresc va întocmi 
o încheiere prin care va stabili această sumă în sarcina debitorului cu titlu de cheltuială de 
executare silită, urmând a fi și această cheltuială, alături de alte cheltuieli de executare stabilite 
prin încheieri anterioare, recuperată în cursul procedurii execuționale, pentru a fi restituită 
creditorului. 

Deci, pentru a concluziona pe marginea acestei ipoteze, atipice și, oricum, din câte 
cunoaștem, rar întâlnite în practică, în care ajunge, prin efectul unei soluții date de instanța de 
executare, în postura de a face aplicarea dispozițiilor legale privind citarea prin publicitate, 
inclusiv prin desemnarea unui curator special, executorul judecătoresc are de efectuat 
următoarele demersuri : 

- afișarea, la ușa instanței de executare, a actelor a căror comunicare întâmpină unul 
dintre impedimentele enumerate la art. 166 C.proc.civ. În acest scop, executorul formulează o 
solicitare către președintele instanței, cu anexarea, în copie, a actelor a căror comunicare prin 
afișare o solicită, a încheierii instanței de executare din care rezultă însărcinarea executorului 
cu îndeplinirea tuturor măsurilor privind citarea prin publicitate, dar și cu dovedirea, prin 
corespondența inițiată cu baroul teritorial, a declanșării procedurii de desemnare a curatorului 
special; 

- afișarea, pe portalul instanței de executare, a actelor a căror comunicare întâmpină 
unul dintre impedimentele enumerate la art. 166 C.proc.civ. Documentația justificativă este 
aceeași cu aceea menționată mai sus, în legătură cu afișarea la ușa instanței de executare. Din 
acest motiv, cele două demersuri pot fi îndeplinite concomitent, printr-o singură solicitare-adresă 
de înaintare către președintele instanței respective: 

- comunicarea actului a cărui comunicare întâmpină unul dintre impedimentele 
enumerate la art. 166 C.proc.civ. la ultimul domiciliu cunoscut și publicarea, la alegere, în 
Monitorul oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire. Cheltuielile de 
publicare în cele două locuri (Monitorul Oficial, respectiv ziarul de largă răspândire) trebuie 
avansate de creditor și vor fi incluse de executor în încheierea privind cheltuielile de executare 
silită; 
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- desemnarea curatorului special. În acest scop, executorul judecătoresc emite o adresă 
către baroul în circumscripția căruia figurează ultimul domiciliu cunoscut al părții pentru care 
urmează a fi desemnat curatorul special, prin care solicită acelui barou să-i comunice datele de 
identificare ale unui avocat.  

La adresă, executorul anexează încheierea instanței de executare care constituie temeiul 
însărcinării sale cu atribuția desemnării curatorului special.  

După comunicarea datelor de identificare a avocatului (nume, prenume, sediu 
profesional), executorul emite actul de desemnare a curatorului special (de preferat, o 
încheiere), cu elementele de conținut mai sus arătate, stabilește remunerația provizorie și o 
comunică creditorului împreună cu toate informațiile necesare avansării acestei cheltuieli, 
comunică curatorului special, după efectuarea cheltuielii, actul de desemnare și întocmește, ca 
urmare a aceleiași plăți, o încheiere prin care suma respectivă este stabilită cu titlu de cheltuială 
de executare silită, în sarcina debitorului. 

b) Curatorul special exercită, și în faza executării silite, atribuțiile unui reprezentant 
legal, nereducându-și rolul la un mandatar însărcinat cu primirea actelor supuse comunicării 
către partea pentru a cărei reprezentare a fost desemnat 

Indiferent dacă este desemnat de instanța de executare, adică în modalitatea care, la 
acest moment, este cea mai frecvent întâlnită în practică, ori, în mod excepțional, de către 
executorul judecătoresc, curatorul special nu este doar o persoană care asigură, prin sediul 
său profesional, utilizat pentru exercitarea profesiei de avocat, îndeplinirea procedurii de 
comunicare a actelor de executare. 

Într-adevăr, potrivit art. 167 alin. (3) C.proc.civ., curatorul special desemnat de instanță 
va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului. 

Sublinierea este importantă, legiuitorul dorind să atragă atenția în mod special asupra 
dreptului, dar, totodată, și a îndatoririi curatorului special de a acționa în apărarea drepturilor 
și intereselor pârâtului. Chiar dacă trimiterea făcută la art. 58 C.proc.civ. permitea, singură, 
această interpretare72, art. 167 alin. (3) C.proc.civ. în partea sa finală subliniază, o dată mai 
mult îndatorirea curatorului special de a asigura, în mod efectiv, dreptul la apărare al părții 
reprezentate, tocmai pentru ca ipoteza care a generat desemnarea curatorului special, și anume 
imposibilitatea de comunicare a unui act de procedură, să nu creeze impresia că acest curator 
are un rol pur formal, aproape decorativ, redus la înlăturarea unui viciu procedural. 

Aceștia fiind termenii în care curatorul special reprezintă partea în fața instanței pe 
parcursul unui proces civil, executorul judecătoresc va lua în considerare eventuale cereri 
formulate de curatorul special, ca reprezentant al debitorului, va permite participarea 
acestuia la efectuarea actelor de executare la care părțile au dreptul să fie prezente, va 
comunica, la cerere, copii certificate ale înscrisurilor din dosarul de executare ș.a.m.d.  

 

72 Potrivit art. 58 alin. (3) teza a doua C.proc.civ., curatorul special are toate drepturile şi obligaţiile 
prevăzute de lege pentru reprezentantul legal. Or, coroborarea dispoziției de la art. 80 alin. (1) teza întâi 
C.proc.civ. – părțile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant – cu aceea de la 
art. 81 alin. (1) C.proc.civ. care enumeră actele procesuale de dispoziție pentru care reprezentantul are 
nevoie de autorizarea instanței ori a unei autorități competente, evidențiază că reprezentantul în general, 
deci inclusiv reprezentantul judiciar așa cum este curatorul special, poate exercita orice drepturi procesuale, 
cele mai multe fără alte autorizări, pentru apărarea părții reprezentate. 
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Într-un cuvânt, executorul judecătoresc îl va privi pe curatorul special ca pe un 
reprezentant ales de parte, nu doar pentru motivul că orice avocat poate exercita una sau alta 
dintre aceste calități, ci întrucât, așa cum am evidențiat anterior, curatorul special exercită 
plenitudinea drepturilor ce revin unui reprezentant, iar acest exercițiu constituie, în același 
timp, o îndatorire în sarcina curatorului special, îndatorire a cărei nerespectare poate angaja 
răspunderea lui față de partea defectuos reprezentată.73 

c) Încetarea calității de curator special în procedura execuțională are loc, cel mai 
târziu, la data încetării executării silite înseși 

Curatorul special este un reprezentant al debitorului (sau al unei alte părți din procedura 
execuțională74). De aceea, atât timp cât procedura de executare este în curs de derulare, iar 
debitorul însuși nu apare în procedură pentru a face posibilă comunicarea către el, la domiciliul 
său ori la un domiciliu ales de acesta, a actelor emise în cursul executării silite, calitatea de 
curator special se păstrează, iar executorul judecătoresc îl va privi ca pe reprezentant al 
debitorului. 

 Încetarea calității curatorului special ca efect al apariției debitorului 

Așadar, în ordinea cronologică în care se pot ivi cazurile de încetare a calității de curator 
special, primul caz este acela al apariției debitorului. 

O dată prezent debitorul în procedură, calitatea de curator special încetează, iar actele 
vor fi, de la data apariției debitorului, comunicate acestuia la domiciliul său ori la o altă 
adresă comunicată de acesta cu titlu de domiciliu ales.  

Se poate pune întrebarea cum va constata executorul judecătoresc apariția debitorului 
în procedura execuțională, în sensul avut în vedere în acest loc, adică în acela de a permite 
executorului să revină la dispozițiile de drept comun în materie de comunicare a actelor. 

La această întrebare, textele de lege plasate în partea dedicată procesului civil nu oferă 
un răspuns clar și net.  

Astfel, art. 58 C.proc.civ., ca text de drept comun pentru instituția curatorului special 
concepută ca un substitut temporar al reprezentantului legal al părții lipsite inițial de 
reprezentare legală, marchează faptul că desemnarea reprezentantului legal echivalează cu 
încetarea calității de curator special. 

La rândul său, art. 167 C.proc.civ., ca dispoziție prin care legiuitorul recurge la instituția 
curatorului special nu pentru că părții i-ar lipsi reprezentantul legal, ci din motive ținând de 

 

73 Împrejurarea că, în practica execuțională, există cazuri, nu puține, în care curatorul special preferă 
să nu participe la efectuarea actelor de executare și apare ca o persoană utilă pentru a asigura o comunicare 
validă a actelor de executare sau a altor acte emise de executor în cursul procedurii de executare nu schimbă 
datele problemei. Dimpotrivă, chiar fiind în prezența unei eventuale conduite mai degrabă pasive a 
curatorului special, executorul judecătoresc nu are niciun motiv să se...relaxeze, la rândul său, executorul 
nu va omite să procedeze la comunicarea actelor ori să asigure respectarea dispozițiilor legale edictate pentru 
apărarea intereselor legitime ale debitorului, așa cum nu trebuie să o facă nici atunci când debitorul însuși, 
personal, manifestă o astfel de pasivitate. 

74 Reamintim că, din motive care țin de ceea ce se întâmplă cel mai frecvent în practica execuțională 
și, totodată, de ușurința exprimării, ne-am referit, în mod curent, la debitor ca partea din procedura 
execuțională pentru a cărei reprezentare a fost desemnat curatorul special. 
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imposibilitate de comunicare a actelor de procedură, nu tratează explicit momentul încetării 
calității curatorului special.  

Cu toate acestea, atunci când reglementează posibilitatea sancționării abuzului de drept 
al reclamantului care a obținut, cu rea-credință, citarea prin publicitate, deci inclusiv prin 
desemnarea unui curator special, legiuitorul se referă la „înfățișarea” celui astfel citat75. 

În măsura în care, în contextul citării în procesul civil, „înfățișarea” pârâtului, în sensul 
art. 167 C.proc.civ. nu este interpretată în sensul fizic al termenului, fiind suficientă și depunerea 
unei cereri la dosar, semnate de către pârât ori de un avocat ca reprezentant ales76, credem că 
aceeași soluție ar trebui considerată aplicabilă și în contextul unei proceduri execuționale.  

Astfel, dacă, la biroul executorului judecătoresc, se prezintă debitorul ori un avocat 
care își dovedește calitatea de reprezentant convențional al debitorului, executorul va lua 
act de această situație și, în consecință, va proceda, din acel moment, la comunicarea actelor 
de executare la locul indicat de către debitor ori de avocatul său. 

Discutabilă este posibilitatea executorului de a lua act de apariția debitorului prin 
intermediul unei cereri scrise care ar fi comunicate executorului judecătoresc prin poștă, fax ori 
prin email. Este adevărat că varianta apariției la sediul biroului, fie personal, fie prin avocat, 
este una sigură și confortabilă pentru executor spre a înlocui comunicarea către curatorul special 
cu aceea către debitor, înlocuire care implică încetarea calității de curator. Ne întrebăm însă 
dacă executorul judecătoresc ar avea temei legal să ajungă la aceeași înlocuire în urma unei 
cereri sau adrese scrise comunicate de către debitor ori un reprezentant convențional al acestuia 
(avocat) prin mijloacele de transmitere la distanță anterior enumerate, deci fără o deplasare la 
sediul biroului organului de executare77. 

Totodată, executorul judecătoresc îl va înștiința pe debitor cu privire la faptul că, anterior 
înfățișării sale în procedura execuțională, actele destinate lui au fost comunicate curatorului 
ales. Prin urmare, se numără printre diligențele executorului judecătoresc , chiar dacă nu sunt 
impuse de dispoziții legale, emiterea unor adrese către debitor, respectiv către curatorul 

 

75 Potrivit art. 167 alin. (5) C.proc.civ., dacă cel citat se înfăţişează şi dovedeşte că a fost citat prin 
publicitate cu rea-credinţă, toate actele de procedură ce au urmat încuviinţării acestei citări vor fi anulate, 
iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sancţionat potrivit dispoziţiilor art. 187 alin. (1) 
pct. 1 lit. c) C.proc.civ., adică prin aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de la 100 la 1.000 de lei. 

76 Trebuie avut în vedere că, potrivit art. 3 alin. (1) lit.c)-d) din Legea nr. 51/1995 privind exercitarea 
profesiei de avocat (republicată în M. Of. Partea I, nr. 440 din 24 mai 2018), cu modificările ulterioare, 
avocatul, printre alte atribuții, poate atesta identitatea părților, inclusiv în contextul asistării și reprezentării 
persoanelor fizice în fața autorităților publice. Nu este, prin urmare, necesar ca împuternicirea avocațială 
prin care avocatul își justifică puterea de reprezentare a clientului să fie semnată de acesta din urmă. 

77 Fără a analiza, în acest loc, modul în care executorul trebuie să evalueze cererile primite la biroul 
său prin mijloace de transmitere la distanță, ne limităm la a observa că legiuitorul permite utilizarea acestor 
mijloace inclusiv pentru depunerea cererii de executare silită (art. 664 alin. 4 C.proc.civ.). Or, punând în 
mișcare procedura execuțională în ansamblul ei, actul procedural al depunerii cererii de executare nu apare 
ca fiind mai puțin important decât o cerere, făcută în cursul unei proceduri execuționale deja puse pe rol 
(eventual chiar în modalitatea anterior evocată, adică prin utilizarea mijloacelor de transmitere la distanță 
!) prin care un debitor, citat anterior prin publicitate, solicită executorului să înlocuiască această citare și, o 
dată cu ea, pe curatorul special inițial desemnat, cu soluția citării și comunicării actelor execuționale la 
domiciliul debitorului ori la un domiciliu ales de acesta din urmă. 
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special, pentru a face posibilă intrarea celui dintâi în posesia actelor anterior comunicate de 
executor celui de-al doilea, în considerarea calității de reprezentant a acestuia din urmă. 

Constatând că debitorul face posibilă comunicarea către el a actelor emise către el în 
cursul executării silite, executorul judecătoresc îl va informa pe curatorul special cu privire 
la încetarea calității sale, punându-i în vedere să permită, la cererea debitorului și pe cheltuiala 
acestuia din urmă, intrarea lui în posesia actelor anterior comunicate curatorului special.78 

Executorul judecătoresc nu este însă obligat să asigure, pe propria cheltuială, 
comunicarea, în copie certificată, către debitor a actelor comunicate anterior curatorului 
special. Prin ipoteză, modalitatea citării prin publicitate, aplicată prin adaptarea la specificul 
executării silite, și, în contextul ei, desemnarea curatorului special au fost măsuri stabilite în 
condițiile legii, întemeiate în fapt pe o imposibilitate de comunicare către debitor. Nefiind, 
așadar, o comunicare viciată aceea făcută, anterior apariției debitorului, către curatorul special, 
executorul judecătoresc nu va proceda, pe cheltuiala sa, la o recomunicare către debitor a 
tuturor actelor comunicate reprezentantului debitorului79. 

 Încetarea calității curatorului special ca efect al încetării executării silite 
înseși 

De cele mai multe ori, atât în cazul executării silite, cât și în ipoteza procesului civil, 
partea în privința căreia s-au luat măsurile privind citarea prin publicitate, inclusiv prin 
desemnarea curatorului special, nu apare înainte de momentul încetării funcției curatorului 
special.  

Cu alte cuvinte, așa cum pârâtul nu apare înainte de soluționarea definitivă a cauzei în 
care beneficiază, în aplicarea art. 167 C.proc.civ., de reprezentare prin curatorul special, la fel 
de frecvent se întâmplă, din câte cunoaștem, ca debitorul reprezentat de curatorul special 
în faza executării silite să nu apară în procedură înainte de încetarea executării. 

Pe cale de consecință, într-o asemenea ipoteză, încetarea executării silite, printr-una 
din cauzele prevăzute de lege, este aceea care pune capăt exercitării funcției de curator 
special de către avocatul desemnat în acest scop de către instanța de executare sau, în mod 
excepțional, de către executorul judecătoresc. 

Fără a face în acest loc o analiză detaliată a cazurilor, condițiilor și efectelor încetării 
executării silite, câteva observații sunt necesare în contextul în care de acest fapt juridic, și 
anume încetarea procedurii execuționale, este legată și încetarea calității de curator special. 

 

78 Revenind la dispoziția care sancționează reaua-credință cu care s-ar fi cerut citarea pârâtului prin 
publicitate (art. 167 alin. 5 C.proc.civ.), apreciem, adaptat la contextul procedurii execuționale, că inclusiv 
în ipoteza în care executorul judecătoresc a procedat la desemnarea curatorului special revine instanței de 
executare competența de a aplica împotriva creditorului, la cererea debitorului, amenda judiciară prevăzută 
la art. 187 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ. Aplicarea amenzii judiciare este o măsură inaccesibilă executorului 
judecătoresc, competența acestuia, în contextul unor conduite ilicite adoptate în cursul executării silite, 
reducându-se la sesizarea instanței de executare pentru a aplica amenda judiciară. 

79 Dincolo de costurile pe care le implică, soluția recomunicării către debitor a tuturor actelor anterior 
comunicate curatorului special ar crea confuzie, mergând până la o repunere a debitorului în termen, evident 
una doar aparentă, pentru formularea unor contestații la executare pe care curatorul special nu le-a introdus 
sau, dacă este vorba de motive de fond (de exemplu, cauze de nulitate a titlului executoriu extrajudiciar), 
nici nu avea, spre deosebire de debitor, înscrisurile și informațiile necesare pentru a le promova cu succes. 
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Astfel, reținem, în ceea ce privește cazurile de încetare a executării, că în Codul de 
procedură civilă sunt enumerate, la art. 703 alin. (1), 5 cazuri, și anume: 

- s-a realizat integral obligaţia prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de 
executare, precum şi alte sume datorate potrivit legii (pct. 1);  

- nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a 
imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri (pct.2 );  

- creditorul a renunţat la executare (pct. 3);  

- a fost desfiinţat titlul executoriu (pct. 4);  

- a fost anulată executarea (pct. 5).  

În toate aceste cazuri, legea (art. 703 alin. 2 C.proc.civ.) îl obligă pe executorul 
judecătoresc să emită o încheiere, motivată în fapt și în drept, cu evocarea cauzei de încetare 
a executării. Încheierea se comunică părților ceea ce, în cazul debitorului reprezentat prin 
curator special, presupune comunicarea la curatorul special80.  

Apreciem că, prin aceeași încheiere, dacă nu optează pentru varianta unei adrese 
distincte, comunicate, eventual, concomitent cu încheierea de încetare a executării, executorul 
judecătoresc poate să constate și încetarea calității de curator special. 

Pentru acuratețe, executorul judecătoresc ar trebui să precizeze în încheierea de încetare 
a executării silite sau în adresa prin care constată încetarea calității de curator special data de 
la care calitatea încetează. În concordanță cu aspectul că încetarea executării silite are loc nu 
la data emiterii de către executorul judecătoresc a încheierii prin care constată încetarea, ci de 
la data faptului ce constituie cauza încetării executării, încetarea calității de curator special se 
va produce la data consumării acelui fapt81. 

 

80 Referitor la această încheiere și la comunicarea ei către părțile executării silite, apreciem că 
executorul judecătoresc are aceleași obligații și atunci când încetarea executării are o altă cauză, potrivit 
legii speciale, întrucât, art. 657 alin. (1) C.proc.civ stabilește, generic, fără a face o trimitere explicită și 
particulară la art. 703 C.proc.civ. sau, cel puțin, la Cod, că încetarea executării silite se constată prin 
încheiere. Spre exemplu, tot prin încheiere, de asemenea comunicată părților, executorul judecătoresc va 
constata, în temeiul art. 75 alin. (1) teza finală din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, încetarea executării silite inițial doar suspendate prin deschiderea, prin încheiere 
pronunțată de judecătorul sindic, a procedurii insolvenței, la data definitivării acestei încheieri. Așadar, 
revenind la discuția de față, concomitent cu această din urmă încheiere sau, de ce nu ?, în cuprinsul ei, 
executorul va lua act de încetarea calității de curator special, dacă debitorul în insolvență era o persoană 
fizică (spre exemplu, PFA). 

81 Întrucât obiectul analizei de față nu-l reprezintă încetarea executării silite, ci încetarea funcției 
de curator special, nu vom intra în detalii legate de identificarea momentului la care operează în mod real 
încetarea executării silite în funcție de specificul cauzei de încetare. Spre exemplu, data renunțării 
creditorului la executare va fi și data de la care încetează calitatea de curator special, iar nu data întocmirii 
încheierii. Dacă încetarea executării silite este rezultatul executării integrale a obligațiilor cuprinse în titlul 
executoriu, cu suportarea cheltuielilor de executare aferente, data eliberării către creditor, de către 
executor prin virament din contul de consemnațiuni, a sumei totale datorate va fi data încetării executării 
silite. Data desființării titlului executoriu este, în principiu, data de la care hotărârea judecătorească 
dobândește autoritatea de lucru judecat, iar data anulării executării de către instanța de executare, prin 
încheiere dată în primă instanță, este data încetării executării silite produse pe acest temei. 
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Spre deosebire de ipoteza în care încetarea acestei funcții precede încetarea executării 
silite deoarece debitorul apare în timpul procedurii, executorul judecătoresc nu are cum să 
comunice debitorului, printr-o adresă distinctă, faptul că actele care îi erau destinate au fost 
comunicate anterior curatorului special, atât timp cât, prin ipoteză, executarea silită a 
încetat fără ca debitorul să fi apărut în procedură. 

 Reluarea executării silite nu atrage după sine reluarea funcției de curator 
special de către avocatul care-l reprezentase pe debitor în procedura anterior 
încetată 

O discuție particulară din perspectiva consecințelor asupra datei încetării funcției 
curatorului special ar putea fi făcută în privința cazului de încetare a executării silite 
determinate de lipsa bunurilor urmăribile sau imposibilitatea de valorificare a acestora (art. 
703 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ.). 

Prin ipoteză, în procedura de executare silită a fost desemnat un curator special, iar 
procedura a încetat pe temeiul de fapt și de drept anterior menționat. Cum reprezentarea prin 
curator special este asigurată, așa cum am văzut, atât timp cât subzistă procedura de executare, 
deci până la încetarea acesteia, sub unica rezervă a apariției debitorului înainte de data încetării 
executării silite, ar însemna că, și în această ipoteză, curatorului special nu i se mai poate 
pretinde să-și exercite funcția de reprezentant. 

Specificul încetării executării silite pentru lipsa veniturilor sau a bunurilor urmăribile ori 
pentru imposibilitatea valorificării bunurilor este însă acela că, spre deosebire de celelalte cazuri 
de încetare a executării, permite creditorului să ceară, la o dată ulterioară încetării pe acest 
motiv, reluarea procedurii execuționale. Într-adevăr, potrivit art. 705 alin. (1) C.proc.civ., „se 
poate cere reluarea executării silite înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține 
executarea silită”.  

În mod evident, chiar dacă formularea legii apare ca fiind impersonală, creditorul este cel 
interesat în reluarea executării silite, iar referirea la încadrarea, în termenul de prescripție a 
executării silite, a cererii de reluare este mai puțin relevantă pentru executorul judecătoresc, 
dat fiind faptul că acesta din urmă nu are competența de a aprecia asupra incidenței efective a 
prescripției executării silite nici măcar la debutul ori în cursul executării silite82. 

Se pune, așadar, întrebarea dacă această specificitate a cazului de încetare a executării 
silite, constând în posibilitatea reluării executării silite, influențează soarta curatorului special 
desemnat în procedura execuțională anterior constatării lipsei bunurilor ori, după caz, 

 

82 Este unanim admis că executorul judecătoresc nu ar putea refuza deschiderea procedurii de 
executare silită pentru motivul că, din datele pe care le-ar avea la dispoziție, ar rezulta că, la data depunerii 
la biroul său a cererii de executare silită, este împlinit termenul de prescripție a dreptului de a obține 
executarea silită. La fel, dacă de la ultimul act de executare silită, act constituind, potrivit art. 709 alin. (1) 
pct. 4 C.proc.civ., cauză de întrerupere a prescripției dreptului de a obține executarea silită, au trecut mai 
mult de 3 ani – pentru a ne referi la termenul general de prescripție aplicabil, în privința drepturilor de 
creanță, și în raport cu executarea silită –, până la solicitarea de către creditor a efectuării unui nou act de 
executare, executorul judecătoresc este obligat să dea curs acestei cereri, neputând s-o refuze cu motivarea 
că ar fi operat prescripția. Mai mult decât atât, nici instanța de executare, învestită de către debitor cu o 
contestație întemeiată pe aspectul că executarea silită ar fi fost reluată după împlinirea termenului de 
prescripție a dreptului de a obține executarea silită, ar valida în cazuri destul de rare o asemenea critică; în 
conformitate cu art. 708 alin. (1) pct. 3 C.proc.civ., lipsa bunurilor urmăribile, ca și imposibilitatea de 
valorificare constituie cauze de suspendare a prescripției executării silite, chiar dacă, una sau cealaltă, nu 
ar fi asociată unei atitudini dolosive din partea debitorului. 
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imposibilității de valorificare. Fiind incontestabil că încetarea executării conduce la încetarea 
calității de curator special, conform celor mai sus precizate în legătură cu încetarea, indiferent 
de motiv, a executării silite, ar trebui dedus că reluarea, la cererea creditorului, a executării 
silite antrenează consecința renașterii calității de curator special în persoana avocatului care 
exercitase anterior funcția de reprezentant? 

Opinăm că, dacă situația care justificase, în trecut, aplicarea dispozițiilor privind citarea 
prin publicitate, se menține și după reluarea executării silite, executorul judecătoresc se va 
adresa instanței de executare pentru a desemna, din nou, un curator special83. Cele precizate 
mai sus, la lit. a)-b), în legătură cu procedura desemnării și cu atribuțiile pe care este îndreptățit 
și, totodată, dator să le îndeplinească curatorul special, rămân valabile. 

Soluția în sensul menținerii curatorului special care-l reprezentase pe debitor până la data 
încetării executării silite ar fi una care, practic, ar anihila, în privința curatorului special, 
consecința ce ar trebui să decurgă din faptul încetării executării. Or, dacă în privința executării 
silite înseși, reluarea constituie o soluție explicit prevăzută de lege (art. 705 C.proc.civ.), 
posibilitatea reluării funcției de curator special de către cel care o deținuse în trecut până la un 
moment a cărui consecință este încetarea acestei funcții apare ca o posibilitate în afara cadrului 
legal specific funcției.  

Soluția reactivării calității de curator special în procedura execuțională încetată pentru 
lipsa bunurilor urmăribile sau, după caz, imposibilitatea de valorificare a acestor bunuri ar fi, de 
altfel, o soluție nerezonabilă în condițiile în care remunerația curatorului special este, oricum, 
una plafonată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 Dacă, în mod excepțional, curatorul special care-l reprezentase pe debitor în cursul procedurii 
execuționale până la încetarea ei din cauza reglementată la art. 703 alin. (1) pct. 2 C.proc.civ., fusese 
desemnat nu de către instanța de executare, ci de către executorul judecătoresc, apreciem că sarcina noii 
desemnări, ocazionate de reluarea procedurii execuționale în temeiul art. 705 C.proc.civ., să aparțină tot 
executorului judecătoresc. 
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4.2 Sechestrarea și valorificarea bunurilor 
mobile 

 

 

Problema nr. 8 
 

1. Enunțarea problemei 

Care sunt impedimentele în prezența cărora executorul judecătoresc, deși a 
identificat bunul mobil corporal aparținând debitorului și, pe această bază, s-a deplasat la 
locul situării bunului, nu ar putea proceda la aplicarea sechestrului?  

Care sunt soluțiile pe care legea le pune la dispoziția executorului judecătoresc pentru 
a depăși dificultățile ivite la momentul aplicării efective a măsurii de indisponibilizare privind 
bunuri mobile corporale? 

 

2. Sediul materiei 

- art. 627, art. 647 alin. (2), art. 740, art. 745, art. 746 alin. (1)-(3) și art. 749 C.proc.civ. 

 

3. Conturarea ipotezei și formularea întrebărilor 

Practica execuțională evidențiază faptul că, în cazul recuperării de debite, adică al 
titlurilor executorii care, stabilind în sarcina debitorului obligația de plată a unor sume de bani, 
sunt susceptibile de executare silită indirectă, soluția urmăririi silite mobiliare, ca modalitate de 
executare este, de cele mai multe ori, ultima soluție nu doar în ordinea vizată de executorul 
judecătoresc, ci de creditor însuși. 

Într-adevăr, poprirea, în special aceea înființată asupra conturilor bancare, dar, atunci 
când este cazul și este posibil, poprirea înființată la terții popriți care datorează debitorului 
venituri cu titlu de salarii, pensii, obligații de plată izvorâte din raporturi contractuale, este, 
foarte frecvent, prima modalitate de executare silită accesată de executorul judecătoresc. 



 

Ghid de bune practici în activitatea de executare silită 

112 

În funcție de randamentul popririi, de cuantumul obligației principale de plată84, dar și de 
alte circumstanțe specifice85, urmărirea silită asupra imobilelor debitorului, când nu este chiar 
singura măsură execuțională pusă în aplicare - avem în vedere situația unui debitor lipsit de 
lichidități -, vine în completarea popririi, pentru a permite o satisfacere totală a creanței și a 
accesoriilor acesteia, inclusiv a cheltuielilor de executare silită. 

În acest context, urmărirea silită mobiliară apare, în paleta modalităților de executare 
silită indirectă, ca fiind o “soluție de avarie”. Întrebările propuse pentru detalierea problemei 
enunțate reflectă doar unele dintre riscurile86 de care această modalitate de executare este 
caracterizată, riscuri precum sporirea cheltuielilor de executare silită fără a fi însoțită de o 
recuperare, pe măsură, a debitului, crearea unui raport conflictual între creditor și executorul 
judecătoresc căruia cel dintâi îi impută lipsa rolului activ ș.a.m.d. 

Faza care face urmărirea silită mobiliară neatragătoare în ochii nu doar ai creditorului, ci 
și ai executorului judecătoresc este chiar faza inițială a acestei modalități de executare silită, și 
anume aceea a aplicării sechestrului asupra bunului mobil (corporal) obiect al urmăririi. 

În consecință, reținem, spre analiză, în cele ce urmează, întrebări circumscrise acestei 
faze a urmăririi mobiliare, și anume : 

a) se poate stabili o veritabilă „obligație de rezultat” în sarcina executorului judecătoresc 
de a identifica pe teren, în sensul unei identificări cât se poate de „fizice”, locul situării bunului 
mobil a cărui urmărire este solicitată de către creditor?  

 

84 Este de menționat că, potrivit art. 813 alin. (5) C.proc.civ., în cazul titlurilor executorii privitoare 
la creanţe a căror valoare nu depăşeşte 10.000 lei, vânzarea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută 
numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă, deși are bunuri urmăribile, acestea nu pot fi 
valorificate. În ultima teză a aceluiași alineat, legiuitorul permite, prin derogare de la regula instituită în 
considerarea unui minim valoric al creanței, declanșarea urmăririi silite imobiliare, dar o asemenea 
permisiune este strict legată de o eventuală conduită abuzivă a debitorului. Legiuitorul are în vedere, în acest 
sens, fie refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecătoresc informaţiile, lămuririle şi 
dovezile necesare desfășurării procedurii execuționale, fie furnizarea, cu rea-credinţă, de către același 
debitor a unor informaţii incomplete în legătură cu existenţa şi valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri 
de natură a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanţei.  

85 Avem în vedere, cu titlu de exemplu, împrejurarea, specifică debitorului persoană fizică și foarte 
des întâlnită în realitatea juridică autohtonă, a deținerii unui imobil în regim de devălmășie. Pe fondul 
premisei unei datorii personale a acelui debitor, această împrejurare are un efect dilatoriu față de 
continuarea urmăririi silite imobiliare, această urmărire fiind suspendată de drept, în temeiul art. 818 alin. 
(2) C.proc.civ., până la soluționarea, prin hotărâre definitivă a partajului. 

86 Printre aspectele complexe, ce pot dobândi, în funcție de împrejurări, valență de impediment la 
aplicarea sechestrului, dar pe care nu le vom analiza în cele ce urmează, amintim, cu titlu de exemplu, 
probleme precum: 

- obligativitatea, determinată și în funcție de natura titlului executoriu, a obținerii de către executor, 
printr-o încheiere emisă de instanța de executare, a autorizării de a pătrunde în încăperile ce reprezintă 
domiciliul, reşedinţa sau sediul debitorului ori a unei terțe persoane;  

- impactul existenței unui drept de proprietate comună, fie pe cote-părți, fie devălmașă, deținut 
asupra bunului mobil urmăribil de către debitor împreună cu un terț față de raportul execuțional în condițiile 
în care materia urmăririi mobiliare nu conține o dispoziție similară celei a art. 818 alin. (2) C.proc.civ., 
evocată în nota precedentă. 
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b) poate fi întocmit de către executorul judecătoresc un act de aplicare a sechestrului 
asupra unui autovehicul înainte ca acest bun să fie identificat pe teren în sensul anterior arătat? 

c) poate fi aplicat sechestrul dacă debitorul nu acceptă să preia bunul în depozit, iar 
executorul judecătoresc nu este în măsură să desemneze un administrator-sechestru? 

d) în ce condiții executorul judecătoresc poate aplica măsura sechestrului în modalitatea 
lăsării bunului sechestrat în depozitul debitorului sau, după caz, al terțului deținător? 

e) măsura luării bunului în depozit de către creditor poate fi dispusă de executorul 
judecătoresc în sensul ridicării bunului de la locul unde a fost găsit și sechestrat?  

f) există situații în care administratorul-sechestru nu ar avea dreptul să ridice bunurile 
sechestrate? 

g) în ce cazuri are dreptul executorul judecătoresc să aprecieze că lăsarea bunurilor 
sechestrate în posesia debitorului ar reprezenta o soluție riscantă, fără a putea fi acuzat, cu 
temei, că o asemenea apreciere ar vădi o încălcare a exigenței imparțialității în efectuarea 
executării silite?  

 

4. Soluții 

a) În vederea aplicării sechestrului, executorul judecătoresc nu are o obligație de rezultat 
în a identifica locul în care se află bunul mobil urmărit.  

Dispozițiile legale relevante nu permit angajarea răspunderii executorului pentru faptul 
că nu reușește, prin mijloace proprii, să identifice, pe teren, bunurile mobile urmărite, orice 
presiune de această natură din partea creditorului fiind pe cât de explicabilă și, de altfel, 
frecvent întâlnită în practică, pe atât de neavenită. 

b) Autovehiculele pot fi sechestrate „scriptic” înainte de a fi sechestrate „fizic”.  

Dispozițiile legale specifice în materie de sechestru înființat asupra autovehiculelor acordă 
executorului posibilitatea de a emite un proces-verbal de sechestru chiar și înainte ca el să aibă 
la dispoziție, în sens fizic, autovehiculul vizat de măsura sechestrului. Această posibilitate, de 
înființare pur “scriptică” a sechestrului, prezintă interes practic și, în consecință, îl obligă pe 
executor să acționeze cu celeritate, în primul rând pentru obținerea relațiilor necesare întocmirii 
unui asemenea proces-verbal. 

c) Sechestrul nu poate fi aplicat dacă, identificat fiind pe teren, bunul mobil nu este luat 
în depozit de către debitor ori nu este ridicat de către creditor, iar executorul nu poate desemna 
un administrator-sechestru.  

Indiferent de presiunile exercitate, în practică, de către creditor, executorul 
judecătoresc, cu unica excepție a sechestrului aplicat, exclusiv scriptic, asupra autovehiculelor, 
nu poate emite un proces-verbal de sechestru atât timp cât bunul nu ar putea fi încredințat, în 
vederea conservării, unei persoane care să-și asume o astfel de îndatorire, fie cu titlu de depozit, 
fie cu titlu de administrator-sechestru. 
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d) Lăsarea bunului în depozitul debitorului/terțului deținător nu se poate face împotriva 
acestuia și nici dacă există opoziția creditorului.  

Din nou, executorul trebuie să reziste unor eventuale presiuni ale creditorului doritor să 
evite un eșec cu ocazia deplasării făcute în scopul aplicării efective a sechestrului. Trebuie 
respinsă cererea creditorului, ca lipsită de temei legal, de încredințare, de către executor, a 
bunului către debitor, în mod forțat (eventual, cu titlu de sancțiune), adică fără ca debitorul să-
și asume sarcina de depozitar. 

e) Luarea bunului în depozit de către creditor nu presupune, ca principiu, ridicarea bunului 
de la locul în care a fost găsit (și sechestrat).  

Ca regulă, măsura ridicării bunului este cuplată de legiuitor cu soluția desemnării unui 
administrator-sechestru, însă argumente de text, pentru a nu mai vorbi de situații particulare (de 
exemplu, bunul se află deja la creditor în virtutea unor raporturi preexistente între el și debitor), 
pot pleda în favoarea măsurii ridicării bunului inclusiv atunci când el este preluat, cu titlu de 
depozit, de către creditor. 

f) Administratorul-sechestru are, în toate cazurile, dreptul de a ridica bunurile sechestrate 
de la locul unde au fost găsite.  

Fără a contesta posibilitatea acestuia de a lăsa la debitor bunurile sechestrate, eventual 
cu aplicarea de sigilii ca o garanție a conservării lor, administratorul-sechestru are dreptul, fără 
excepție, ca, o dată ce a fost desemnat ca persoană răspunzătoare pentru conservarea bunului, 
să-și execute această însărcinare având bunurile la dispoziția sa, ceea ce implică ridicarea lor de 
la locul unde au fost identificate. 

g) Pentru a dispune ridicarea bunurilor sechestrate, executorul judecătoresc își poate 
asuma evaluarea unei stări de pericol ce ar putea fi asociată lăsării bunului la debitor, o asemenea 
evaluare neputând, singură, să născă, în mod întemeiat, îndoieli cu privire la imparțialitatea sa. 

Oricâtă prudență, altminteri justificată, ar manifesta executorul judecătoresc în 
exercitarea prerogativei, recunoscute de lege (art. 746 alin. 2 C.proc.civ.), de a dispune ridicarea 
bunurilor sechestrate, cu încredințarea lor către un administrator-sechestru, trebuie să se admită 
că, în practică, există circumstanțe de fapt care ar obliga executorul judecătoresc să dispună 
măsura ridicării, chiar dacă debitorul se opune.  

 

5. Argumentele soluțiilor  

a) Identificarea, pur fizică, a locului unde se găsește bunul mobil (corporal) urmărit nu 
poate fi atribuită executorului judecătoresc ca o obligație de rezultat 

Argumentarea soluției poate să aibă în vedere o distincție după cum obiectul aplicării 
sechestrului l-ar reprezenta bunurile mobile aflate la domiciliul sau, după caz, sediul 
debitorului ori într-un loc anume indicat de creditor sau, dimpotrivă, obiectul indisponibilizării 
l-ar reprezenta bunuri mobile determinate de creditor fie prin cererea de executare silită, fie 
printr-o cerere ulterior adresată de către creditor executorului judecătoresc. 

 Ipoteza încercării de identificare a bunurilor mobile care s-ar putea afla la 
domiciliul/sediul debitorului sau într-un alt loc indicat de creditor 

În ipoteza în care sechestrul ar urma să fie aplicat asupra bunurilor mobile corporale 
situate într-un loc indicat de creditor, acest loc fiind de cele mai multe ori domiciliul, 
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reședința, respectiv sediul, punctul de lucru al debitorului, executorul judecătoresc are 
obligația ca, la stăruința creditorului, să se deplaseze la locul indicat, după încuviințarea 
executării silite, comunicarea către debitor a somației și, dacă este cazul, îndeplinirea altor 
condiții prealabile impuse de lege87. 

În mod evident, împrejurarea că, la locul unde ar urma să fie aplicat sechestrul nu sunt 
identificate bunuri mobile sau nu s-ar afla decât bunuri mobile neurmăribile88, reprezintă o 
situație de fapt neimputabilă executorului judecătoresc. Executorul judecătoresc nu poate fi 
ținut răspunzător pentru faptul că deplasarea la locul unde se presupunea, anterior deplasării, 
că s-ar afla bunuri mobile urmăribile ar conduce la un rezultat contrar acestei presupuneri. 

Mai mult decât atât, eventuala întârziere cu care executorul judecătoresc ar fi procedat 
la deplasare ar putea, în funcție de durata acestei întârzieri, să pună, cel mult, dacă întârzierea 
este disproporționată față de stadiul executării, dar și față de volumul general de activitate a 
executorului, problema întrunirii condițiilor unei abateri disciplinare.  

O răspundere civilă a executorului judecătoresc ar putea fi angajată, la cererea 
creditorului, numai dacă s-ar face dovada că bunuri mobile, urmăribile și de o valoare 
semnificativă, existau, inițial, în locul unde, cu o întârziere nejustificată, s-a produs deplasarea 
executorului, însă ar fi fost mutate în intervalul dintre data comunicării către executorul 
judecătoresc a încheierii de încuviințare a executării silite, pe de o parte, și data deplasării la 
locul unde se presupunea că ar putea fi identificate bunurile mobile, pe de altă parte. 

Așadar, dincolo de aceste aspecte particulare, care ar releva o culpă a executorului din 
perspectiva unei întârzieri semnificative și imputabile în efectuarea deplasării la locul indicat de 
creditor pentru identificarea unor bunuri urmăribile, executorul judecătoresc nu poate 
răspunde pentru imposibilitatea aplicării sechestrului din lipsa bunurilor urmăribile la locul 
deplasării. Cu atât mai puțin executorul ar putea fi ținut răspunzător pentru găsirea în acel spațiu, 
la momentul deplasării, a unor bunuri a căror valoare cumulată nu ar permite recuperarea, fie și 
parțială, a creanței principale sau, mai grav, nici măcar a cheltuielilor ocazionate exclusiv de 
începerea urmăririi silite. 

 Ipoteza în care, în vederea urmăririi și a aplicării sechestrului, creditorul nu 
indică nici bunurile, nici locul în care s-ar putea găsi bunuri urmăribile 

Considerăm că cele de mai sus sunt, deopotrivă, aplicabile în cazul în care creditorul 
solicită urmărirea silită mobiliară fără a indica, nici în cererea de executare silită depusă la 
biroul executorului judecătoresc, nici prin cereri ulterioare depuse la dosarul de executare, 
anumite bunuri mobile ca obiect al urmăririi și/sau locul în care ele ar putea fi identificate, cu 
aplicarea sechestrului.  

 

87 Am menționat în nota precedentă că, în contextul problemei analizate, identificate, generic, ca 
fiind problema aplicării sechestrului asupra bunurilor mobile corporale, nu ne propunem să avem o abordare 
exhaustivă a tuturor dificultăților sau impedimentelor cu care se poate întâlni organul de executare. Spre 
exemplu, chestiunea autorizării pătrunderii în spațiu și, în particular, sfera de aplicare a acestei proceduri 
(art. 680-681 C.proc.civ.) rămâne, în acest loc, neexaminată. 

88 Spre exemplu, art. 727 C.proc.civ. enumeră categoriile de bunuri mobile pe care legea, indiferent 
de natura creanței, le exceptează de la urmărire, astfel încât asupra lor nu poate fi aplicată nici măsura 
prealabilă a sechestrului execuțional. De asemenea, art. 728 C.proc.civ. instituie categoriile de bunuri mobile 
afectate de o insesizabilitate relativă, urmărirea mobiliară și, în cadrul ei, ca primă fază, măsura sechestrului 
putând fi înființate numai în vederea satisfacerii anumitor creditori. 
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O dată ce creditorul a indicat o asemenea modalitate de executare, iar celelalte 
modalități de executare indirectă (urmărirea silită imobiliară și poprirea) nu au condus la 
satisfacerea integrală a creanței, se poate presupune, chiar în lipsa unei indicații în acest sens 
din partea creditorului, că este avută în vedere, dacă nu exclusiv, cel puțin prioritar, o 
deplasare a executorului judecătoresc la locul /în locurile unde este cel mai probabil să fie 
identificate bunuri mobile aparținând debitorului. Domiciliul sau reședința, în cazul 
debitorului-persoană fizică, respectiv sediul sau punctul de lucru, în cazul debitorului- persoană 
juridică sunt locurile unde probabilitatea identificării de bunuri mobile este cea mai mare. Astfel, 
prin aplicarea acestei prezumții simple, dar consistente, că bunurile mobile ale debitorului s-ar 
afla la domiciliul/sediul său, se ajunge, practic, la situația deja examinată, adică aceea în care 
creditorul însuși solicitase deplasarea în acele locuri pentru a sechestra bunuri mobile disponibile 
în acel loc. 

Cele menționate mai sus rămân, prin urmare, aplicabile. 

 Ipoteza încercării de identificare, pe teren, a unor bunuri mobile corporale 
determinate de creditor ca bunuri asupra cărora ar urma să se aplice 
sechestrul 

O a doua ipoteză care poate fi, în mod distinct, discutată în privința îndatoririlor pe care 
le-ar avea executorul în legătură cu încercarea de identificare a bunurilor urmăribile și locului în 
care acestea s-ar putea afla, este ipoteza în care, uzând de anumite informații ori măcar indicii, 
creditorul specifică executorului judecătoresc anumite bunuri mobile fără ca acele informații 
ori indicii să permită și o determinare exactă a locului unde în fapt s-ar afla acele bunuri indicate 
de creditor. 

Indicarea bunurilor asupra cărora creditorul dorește aplicarea sechestrului se poate face 
prin chiar cererea de executare silită sau, cel mai frecvent, printr-o cerere adresată 
executorului ulterior încuviințării executării silite. Elementul comun, reamintim, îl reprezintă 
faptul că nu este cunoscut locul unde s-ar afla bunurile indicate de către creditor. 

 Dreptul executorului de a cere debitorului informații privind locul situării 
bunurilor urmărite, argument al inexistenței unei obligații de rezultat a 
executorului pentru identificarea fizică a bunurilor mobile urmărite 

În acest context al procedurii, se pune întrebarea ce diligențe revin executorului 
judecătoresc dacă nu este cunoscut locul în care se află bunurile mobile a căror urmărire este 
solicitată de creditor, inclusiv autovehiculele care ar fi fost deja sechestrate în sensul discutat 
mai sus (adică sechestrate scriptic, fără o preluare efectivă a controlului asupra lor, ci doar prin 
efectuarea mențiunilor necesare pentru a preveni schimbarea proprietarului chiar în cursul 
urmăririi silite). 

Apreciem că rolul activ pe care art. 627 C.proc.civ. îl atribuie executorului 
judecătoresc nu implică obligația sa, privită ca obligație de rezultat, de a identifica pe teren 
bunurile mobile deținute în proprietate de către debitor, adică de a utiliza propriile resurse 
financiare sau, eventual, logistice pentru a anticipa, în raport cu momentul deplasării în vederea 
aplicării efective a sechestrului, locul în care s-ar afla aceste bunuri, pentru ca deplasarea să 
conducă la o aplicare efectivă a sechestrului. 

Astfel, în concretizarea obligației sale , definitorii pentru rolul activ, de a stărui, prin 
toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute 
în titlul executoriu, executorului judecătoresc i se recunoaște, în baza art. 627 alin. (2) teza întâi 
C.proc.civ., dreptul de a „ cere debitorului, în condiţiile legii, lămuriri în scris în legătură cu 
veniturile şi bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părţi sau în 
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devălmăşie, asupra cărora se poate efectua executarea, cu arătarea locului unde se află 
acestea…(subl. ns. – B.D.).”  

Se observă că, deși plasată în partea generală a executării silite, dispoziția legală anterior 
citată face o aluzie destul de clară la contextul specific al unei urmăriri mobiliare și, aplicabilă 
acesteia, justifică interpretarea că executorul judecătoresc nu are, în niciun caz, îndatorirea 
de a presta servicii similare celor oferite de societăți specializate în identificarea pe teren a 
unor bunuri sau al căror obiect de activitate presupune ori permite asemenea operațiuni. 

În esență, executorul judecătoresc are îndatorirea de a efectua actele de executare 
prevăzute de lege în cadrul acestei modalități specifice de executare silită, creditorul neavând 
niciun temei legal de a-i imputa executorului că nu găsește locul situării unui bun mobil corporal 
despre care creditorul pretinde că ar exista și că ar aparține debitorului său.  

Indiferent dacă fac sau nu obiectul unui sistem de evidență și publicitate așa cum este 
cazul, examinat mai sus, al autovehiculelor, bunurile mobile corporale sunt, prin natura lor, 
susceptibile de a fi mutate dintr-un loc în altul în circumstanțe practice imposibil sau foarte greu 
de cunoscut de către terți. Or, în sensul acestei observații, executorul judecătoresc nu este doar 
unul dintre terți, ci terțul față de care un debitor, dacă face parte dintre cei deciși să nu se 
conformeze exigențelor impuse prin procedura execuțională, este interesat în cel mai înalt grad 
să ascundă eventuale mutări succesive ale bunurilor supuse urmăririi, mutări făcute tocmai 
pentru a împiedica aplicarea efectivă a sechestrului. Etapa aplicării efective a sechestrului este 
de natură să plaseze urmărirea silită pe o traiectorie, dacă nu ireversibilă, măcar caracterizată 
de o anumită consistență: operațiunile privind evaluarea și scoaterea la vânzare silită prin 
licitație publică a bunului mobil sechestrat devenind realizabile. 

Sancțiunea aplicabilă debitorului care refuză să dea informațiile solicitate de executorul 
judecătoresc ori furnizează, cu rea-credință, informații incomplete în legătură cu locul situării 
bunurilor mobile corporale este o sancțiune de o eficacitate îndoielnică89. Dar acest aspect nu 
constituie, nici el în sine, un argument în a susține angajarea răspunderii, de orice fel, a 
executorului judecătoresc pentru incapacitatea de a identifica pe teren bunurile mobile ale 
debitorului, în vederea aplicării sechestrului asupra acestora. 

Desigur, executarea silită nu trebuie gândită ca una dependentă de bunăvoința debitorului 
ori de spiritul său de cooperare; conduita debitorului care încearcă să coopereze ori, cel puțin, 
să nu obstrucționeze procedura execuțională este una de apreciat, fără a contesta că există 
situații care fac dovada unei conduite contrare. Aceasta nu înseamnă că angajarea răspunderii 
executorului, în ipoteza acestei din urmă conduite, trebuie să apară, de o manieră automată, ca 
o alternativă de reparare a prejudiciilor cauzate creditorului de conduita respectivă. 

 

 

89 Conform art. 627 alin. (3) C.proc.civ., refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a 
da lămuririle necesare, precum şi darea cu rea-credinţă de informaţii incomplete atrag răspunderea acestuia 
pentru toate prejudiciile cauzate, precum şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 188 alin. (2) C.proc.civ., 
constând în amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei, amendă aplicată de către preşedintele instanţei de 
executare, la cererea executorului. Cuantumul relativ moderat al amenzii, cu atât mai vizibil cu cât valoarea 
bunului mobil urmărit ar fi una consistentă, precum și împrejurarea că, aidoma oricărei amenzi judiciare 
legate de o abatere consumată în faza executării silite, nu poate fi aplicată, printr-un act executoriu, de 
către executorul judecătoresc, ci, la cererea sa, numai de către instanța de executare (deci măsura nu poate 
fi aplicată imediat) justifică din plin evaluarea acestei soluții, a aplicării unei amenzi judiciare, ca fiind cu 
totul insuficientă și ineficientă. 
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b) Autovehiculele pot fi sechestrate „scriptic” înainte de a fi sechestrate „fizic” 

Un caz cu totul particular, a cărui examinare este extrem de relevantă întrucât privește 
unul dintre bunurile mobile corporale care, în practică, reprezintă o țintă frecventă a măsurii 
sechestrului, este cazul sechestrului aplicat autovehiculelor. 

Specific în privința indisponibilizării autovehiculelor este aspectul că, din dispozițiile 
art. 740 alin. (1) și (2) C.proc.civ., rezultă posibilitatea, nereglementată în legătură cu alte 
bunuri mobile corporale urmăribile, a aplicării măsurii sechestrului chiar în lipsa, fizică, a 
bunului. 

Mai mult decât atât, dispozițiile legale în materie de sechestru asupra autovehiculelor 
permit aplicarea măsurii nu doar în lipsa obiectului material al măsurii, dar și în lipsa 
documentelor caracteristice – certificatul de înmatriculare și cartea de identitate -, 
documente a căror deținere permite titularului dreptului de proprietate să dispună, juridic, de 
acest bun. 

 Soluția sechestrului aplicat asupra autovehiculelor prin mențiuni făcute pe 
documente, chiar în lipsa autovehiculului 

Astfel, potrivit art. 740 alin. (1) prima teză C.proc.civ. sechestrarea autovehiculului se 
dispune de către executorul judecătoresc prin menționarea acestei măsuri atât pe certificatul 
de înmatriculare, cât şi pe cartea de identitate a autovehiculului.  

Aceste mențiuni sunt menite să garanteze indisponibilizarea strict juridică a bunului 
vizat de măsura sechestrului, înstrăinarea ori constituirea de garanții asupra unui autovehicul 
ale cărui documente poartă aceste mențiuni nemaifiind, evident, posibilă. Pe de o parte, terții 
ajung să cunoască situația juridică reală a bunului, ca bun, în această formă, deja sechestrat, 
iar, pe de altă parte, formalitățile de opozabilitate și, în genere, de asigurare a efectivității 
transferului proprietății ori constituirii dreptului real nu vor mai fi asigurate de organele 
competente, respectiv direcțiile locale de taxe și impozite, care funcționează în administrația 
publică locală, și Direcția de Regim Permise Circulație și Identificare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.). 

 Soluția sechestrului aplicat prin proces-verbal în lipsa atât a documentului, 
cât și a autovehiculului urmărit 

Cu toate acestea, dacă mențiunile nu pot fi aplicate din diferite motive, executorul 
judecătoresc, în temeiul art. 740 alin. (1) ultima teză C.proc.civ., va menţiona acest aspect în 
procesul-verbal de sechestru, precum şi cauzele care au dus la crearea acestei situaţii.  

Textul nu precizează dacă motivul imposibilității aplicării mențiunilor pe cele două 
documente ar fi lipsa exclusiv a documentelor ori o lipsă a documentelor cumulată cu lipsa 
autovehiculului însuși. Interpretată singură, adică separat de celelalte dispoziții ale aceluiași 
articol 740, ultima teză a art. 740 alin. 1 C.proc.civ.90 nu ar autoriza interpretarea că, asupra 
unui autovehicul, s-ar putea înființa sechestrul execuțional chiar și în pofida lipsei, fizice, a 
autovehiculului de la locul aplicării sechestrului execuțional. 

 

90 Reproducem aici formularea textului legal în discuție : „Dacă această din urmă măsură (adică 
aplicarea mențiunilor pe certificatul de înmatriculare și pe cartea identitate – n.n.) nu poate fi aplicată 
din diferite motive, executorul judecătoresc va menţiona acest aspect în procesul-verbal de sechestru, 
precum şi cauzele care au dus la crearea acestei situaţii (subl. ns. – B.D.)”.  
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Un prim argument al interpretării în sensul că sechestrul poate fi aplicat chiar și în absența 
autovehiculului care face obiectul acestei măsuri execuționale pare să îl furnizeze dispoziția art. 
740 alin. (2) prima teză C.proc.civ. : „autovehiculul va fi sechestrat prin aplicarea de sigilii sau 
dat în depozitul unei persoane alese cu precădere de către creditor(subl. ns. – B.D.)”. 

Interpretarea semantică a acestei dispoziții și, în particular, conjuncția „ sau” oferă un 
prim argument în legătură cu accepțiunea particulară a noțiunii de „sechestru” în materie de 
autovehicule: formularea art. 740 alin. (2) prima teză C.proc.civ. sugerează că „a da 
autovehiculul în depozitul unei persoane” desemnate de creditor nu ar fi o modalitate de 
aplicare a sechestrului, ci nici mai mult, nici mai puțin decât o măsură alternativă la măsura 
aplicării sechestrului. 

Confirmarea posibilității executorului de a înființa sechestrul chiar în lipsa autovehiculului 
supus urmăririi devine însă una lipsită de orice dubiu atunci când sunt coroborate două dintre 
tezele cuprinse la art. 740 alin .(2) C.proc.civ. 

Astfel, ultima teză a alineatului al doilea de la art. 740 are următorul conținut : „Dacă 
indisponibilizarea autovehiculului şi a documentelor precizate la alin. (1) nu poate fi 
realizată la termenul la care executorul judecătoresc a dispus aplicarea măsurii 
sechestrului, procesul-verbal va fi comunicat serviciului de poliţie rutieră, care va putea opri 
în trafic autovehiculul urmărit, indiferent de locul în care acesta se află (subl. ns. – B.D.)”.  

Or, acest proces-verbal este calificat, în dispoziția care precede textul de lege anterior 
reprodus, ca fiind un proces-verbal de urmărire. Mai exact, art. 740 alin. (2) teza a doua 
C.proc.civ. prevede : „Un exemplar al procesului-verbal de urmărire a acelui autovehicul va fi 
comunicat atât organelor de poliţie rutieră, cât şi organelor fiscale în raza cărora a fost 
înmatriculat acel bun, pentru a nota această măsură în evidenţele proprii (subl. ns. – B. D.)” 

Se observă că, într-o manieră excepțională, legiuitorul permite întocmirea unui proces-
verbal privind aplicarea măsurii sechestrului, denumit, în textul consacrat sechestrului instituit 
asupra autovehiculelor, „proces-verbal de urmărire”. Chiar dacă este emis în lipsa, fizică, a 
autovehiculului - „lipsă fizică” nu în sensul că nu ar mai exista autovehiculul, ci în sensul că 
executorul emite procesul-verbal fără a fi în prezența autovehiculului -, acest proces-verbal, 
după ce este comunicat organelor de poliție rutieră, le permite acestora să procedeze la oprirea 
în trafic a acelui autovehicul, tocmai pentru că autovehiculul fusese deja sechestrat prin 
întocmirea procesului-verbal de urmărire91. 

Specifică sechestrului având ca obiect autovehiculele, deci de nevalorificat în privința 
altor bunuri mobile, concluzia pe care o tragem din aceste dispoziții ale art. 740 C.proc.civ., de 

 

91 Textele care urmează celor citate, alineatele (3)-(4) ale articolului 740 C.proc.civ. sunt și mai 
edificatoare sub aspectul posibilității (al facilității, am putea spune) pe care legea o acordă executorului 
judecătoresc de a întocmi un proces-verbal de sechestru/„urmărire” într-un moment în care bunul vizat de 
această măsură nu este fizic identificat, pe teren. Astfel, executorul judecătoresc poate aplica măsura 
sechestrului asupra unui autovehicul direct în baza datelor obţinute de la serviciul public comunitar regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, dacă debitorul în cauză este proprietarul înregistrat al 
acelui bun (art. 740 alin. 4 C.proc.civ.). Comunicând acest proces-verbal de sechestru către poliția rutieră, 
aceasta va proceda, și în această ipoteză, la oprirea autovehiculului, deja sechestrat, în trafic, ridicând 
certificatul de înmatriculare și cartea de identitate de la conducătorul autovehiculului. Procedând în acest 
fel, organul de poliție rutieră îi va pune în vedere debitorului să se prezinte într-un termen rezonabil la 
executorul judecătoresc, acesta fiind, la rândul său, anunțat, de îndată, cu privire la această împrejurare 
(art. 740 alin. 3 C.proc.civ.).  
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strictă interpretare și aplicare92, este aceea că normele acestui articol obligă executorul 
judecătoresc să aplice măsura sechestrului de îndată, chiar dacă nu a identificat, fizic, pe teren, 
un autovehicul aparținând debitorului. 

Cu alte cuvinte, îndată ce are la dispoziție date și informații privind identificarea 
corespunzătoare a autovehiculului aparținând debitorului, executorul judecătoresc este dator să 
întocmească procesul-verbal de sechestru. O întârziere nejustificată în a efectua un asemenea 
demers, întârziere cu care va fi asimilată și aceea motivată de executor pe neidentificarea 
fizică, pe teren, a autovehiculului, îi este imputabilă și îl poate face răspunzător mai ales dacă 
intervalul de timp astfel irosit ar face ulterior imposibilă aplicarea măsurii de indisponibilizare 
chiar și la nivel pur scriptic93. 

Cazul autovehiculelor este, așadar, unul special pentru că, în temeiul dispozițiilor legale, 
cu caracter de excepție, anterior examinate, aplicarea sechestrului prin întocmirea unui 
proces-verbal de sechestru (proces-verbal de urmărire) nu mai este intrinsec legată de 
secvența preluării controlului fizic asupra bunului mobil, așa cum acest control, sub sancțiunea 
răspunderii pentru sustragere de sub sechestru, îl asigură fie debitorul, în ipoteza lăsării bunului 
în depozitul acestuia, fie administratorul-sechestru desemnat de executorul judecătoresc la 
propunerea creditorului. 

Prin urmare, îndatorirea executorului judecătoresc, prealabilă chiar identificării locului în 
care s-ar afla autovehiculul proprietate a debitorului, este aceea de a asigura aplicarea măsurii 
sechestrului în condițiile unui cadrul legal, specific aplicabil, care permite, cel puțin, 
indisponibilizarea juridică a acestui tip de bun mobil corporal.  

Desigur, o asemenea indisponibilizare nu este suficientă pentru a pregăti faza valorificării 
silite, fază a cărei premisă o reprezintă stabilirea prețului de vânzare. La rândul ei, operațiunea 
stabilirii prețului de vânzare este, de cele mai multe ori, încredintață unui expert și necesită o 
inspectare a bunului de către acesta din urmă, expertul neputând face evaluarea bunului mobil 
„din birou”.94 Subsecvent evaluării, scoaterea autovehiculului la vânzare silită prin licitație 
publică nu ar putea fi nici ea să fie dispusă de executorul judecătoresc întrucât autovehiculele, 
ca bunuri mobile corporale scoase la vânzare silită, nu fac excepția de la dispoziția legală care îl 

 

92 A proceda, în aceeași manieră, cu orice alte bunuri mobile corporale nu este de conceput tocmai 
pentru că ele nu beneficiază de un regim de circulație reglementat, prin norme speciale imperative, așa cum 
este cel prevăzut de lege pentru autovehicule. Emiterea unor procese-verbale de urmărire/sechestru făcute 
cu privire la alte bunuri mobile corporale, dar în lipsa lor, nu ar putea crea consecințe specifice chiar dacă 
ar fi comunicate debitorilor proprietari ale acelor bunuri, nefăcând aplicabile, împotriva lor, dispozițiile în 
materie de sustragere de sub sechestru, atât timp cât bunul nu a fost încredințat unei persoane care să fie 
trasă la răspundere sub acest aspect, așa cum vom detalia în cele ce urmează. 

93 Deschiderea procedurii de insolvență a debitorului, în temeiul Legii nr. 85/2014 sau, mai nou, al 
Legii nr. 151/2015, ori înstrăinarea autovehiculului în intervalul lăsat de executor să se scurgă fără emiterea 
procesului-verbal de sechestru/urmărire după ce aflase toate datele necesare întocmirii sale reprezintă, 
probabil, cele mai la îndemână și, totodată, grave exemple de impedimente definitive la urmărire a căror 
apariție ar putea fi favorizată printr-o asemenea pasivitate. 

94 Potrivit art. 836 alin. (8) C.proc.civ., text dedicat stabilirii prețului de începere a licitației publice 
pentru vânzarea silită a imobilelor, expertul desemnat de executor să facă evaluarea imobilului poate să 
utilizeze înscrisurile de la dosar și orice alte date sau informații disponibile în cazul în care debitorul refuză 
să permită accesul expertului în acel imobil. O asemenea modalitate de evaluare nu este prevăzută și pentru 
bunurile mobile corporale, evaluarea acestora de către expert presupunând accesul direct al expertului la 
bun, ceea ce face din aplicarea efectivă a sechestrului o etapă obligatorie a procedurii. 
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obligă pe executor ca, prealabil începerii ședinței de licitație, să-l descarce pe cel care avea în 
grijă bunurile sechestrate95. 

De aceea, o dată efectuată indisponibilizarea strict juridică prin emiterea procesului-
verbal de sechestru și comunicarea sa către poliția rutieră, precum și către autoritățile 
competente în a lua act de această măsură pentru a împiedica o înstrăinare a bunului de natură 
să creeze un impediment total și definitiv la urmărire, continuarea urmăririi silite asupra 
autovehiculului se poate lovi, în lipsa, fizică, a bunului, de aceeași dificultate practică de care, 
de la bun început, adică imediat după încuviințarea executării și comunicarea către debitor a 
somației de plată, se poate lovi urmărirea oricărui bun mobil corporal în genere. 

c) Sechestrul nu poate fi aplicat dacă, finalmente identificat pe teren, bunul mobil nu 
este luat în depozit, de către debitor sau creditor, și nici nu poate fi desemnat un 
administrator-sechestru 

Nu este deloc rar întâlnită în practică situația în care executorul judecătoresc se 
deplasează, împreună cu creditorul ori cu un reprezentant al acestuia, la locul unde urmează să 
fie aplicat sechestrul96, iar, în acel loc, sunt identificate bunurile mobile indicate de creditor în 
vederea înființării sechestrului și/sau alte bunuri mobile aparținând debitorului, susceptibile, și 
ele, de a face obiectul aceleiași măsuri de indisponibilizare. 

Cu toate acestea, încercarea de aplicare efectivă a sechestrului eșuează, deoarece, pe 
de o parte, debitorul, dacă este găsit la locul situării bunurilor mobile urmărite, refuză să preia 
bunurile în depozit, iar, pe de altă parte, creditorul nu poate sau nu vrea să propună 
executorului un administrator-sechestru care, pe baza acestei propuneri, să fie desemnat de 
către executorul judecătoresc. 

Eșecul încercării de aplicare efectivă a sechestrului este, deci, consecința unui cumul de 
factori care, în raport cu dispozițiile art. 746 alin. (1)-(3) C.proc.civ., îl opresc pe executorul 
judecătoresc să emită un proces-verbal de aplicare a sechestrului.  

Același va fi deznodământul dacă incidentul descris se consumă în legătură cu un 
autovehicul deja sechestrat cu aplicarea dispozițiilor legale, mai sus examinate, care permit 
luarea unei măsuri de indisponibilizare „în drept” înainte de preluarea controlului asupra 
autovehiculului în condiții care să asigure o indisponibilizare „în fapt”, adică o indisponibilizare 
efectivă, de natură să permită trecerea la o nouă fază a urmăririi, aceea a evaluării bunurilor și 
a scoaterii lor în vânzare silită.  

 

95 Potrivit art. 765 alin. (1) C.proc.civ. în ziua fixată pentru vânzare, executorul judecătoresc trebuie 
să se deplaseze la locul unde se află bunurile sechestrate, va ridica sigiliile sau, după caz, va primi bunurile 
de la persoana căreia i-au fost încredinţate, eliberându-i chitanţă de primire. Cu această ocazie, executorul 
va verifica, în raport cu procesul-verbal de sechestru, numărul şi starea bunurilor şi va constata toate acestea, 
precum şi lipsurile găsite, în procesul-verbal de licitaţie (art. 765 alin. 2 C.proc.civ.).  

96 Este de reținut că Noul Cod nu reia o dispoziție a vechiului Cod (art. 415 - „Creditorul va putea să 
nu fie de faţă la lucrarea urmăririi” - ) în acord cu care, în vederea aplicării sechestrului, executorul 
judecătoresc se putea deplasa, la locul situării bunurilor mobile urmărite, singur, deci fără să fie necesară 
prezența creditorului. Neevocând o asemenea posibilitate așa cum o făcea in terminis reglementarea 
anterioară, noua reglementare nu instituie o interdicție explicită a aplicării sechestrului în lipsa creditorului, 
însă toate aspectele, discuțiile și...dilemele expuse în cele ce urmează pot fi privite și ca o pledoarie în 
favoarea recomandării ca executorul judecătoresc să nu se deplaseze la locul unde ar urma să fie aplicată 
măsura indisponibilizării decât dacă este însoțit de creditor ori, după caz, de un reprezentant al acestuia. 
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În acest din urmă caz, cel al unui autovehicul, anterior sechestrat în sensul arătat, găsit 
pe teren însă fără ca cineva să-și asume răspunderea păstrării sale temporare, cu titlu de depozit 
ori, după caz, de administrator-sechestru, sechestrul anterior înființat rămâne instituit exclusiv 
ca o indisponibilizare de iure, menținându-se, așadar, consecința opririi actelor de înstrăinare 
sau a oricăror alte acte juridice prin care debitorul ar putea încerca să dispună de bun pentru a 
crea un impediment juridic la continuarea urmăririi.  

Evaluarea bunului și scoaterea la vânzare vor fi însă, cu certitudine, întârziate, iar 
inexistența unei persoane care să-și asume, față de executorul judecătoresc, răspunderea pentru 
păstrarea integrității bunului și asigurarea accesului fizic, material la bun în intervalul rămas până 
la data licitației publice nu poate fi, nici ea, de bun augur în perspectiva continuării urmăririi 
silite mobiliare prin trecerea la faza valorificării silite. 

 Încredințarea bunului în depozit sau, după caz, în paza unui administrator-
sechestru nu reprezintă o etapă ulterioară aplicării sechestrului, ci una 
constitutivă pentru această măsură execuțională, adică de esența înființării 
sechestrului însuși 

Denumirea marginală a art. 746 C.proc.civ. – „Păstrarea bunurilor sechestrate” -, singură, 
ar putea induce în eroare, sugerând că secvența păstrării bunurilor mobile indisponibilizate ar fi 
doar una ulterioară aplicării efective a sechestrului și, din această perspectivă, mai degrabă o 
secvență „administrativă” și, prin aceasta, cu totul secundară. 

În realitate, exceptând cazul particular, deja examinat, al sechestrului înființat asupra 
autovehiculelor, este exclusă aplicarea sechestrului, dovedită prin emiterea procesului-verbal 
privind aplicarea acestei măsuri, fără ca, în același timp, debitorului, terțului deținător sau, 
după caz, unei alte persoane desemnate de executor ca administrator-sechestru să-i fie 
încredințată paza bunului sechestrat. 

Este grăitor, în acest sens, art. 749 C.proc.civ., potrivit căruia administratorul-sechestru, 
precum şi orice alte persoane însărcinate cu paza bunurilor sechestrate vor răspunde pentru orice 
pagubă adusă creditorului sau debitorului din cauza neglijenţei lor şi vor fi înlocuiţi, potrivit 
dispoziţiilor referitoare la numirea administratorilor-sechestru, putând fi condamnaţi, dacă este 
cazul, şi la pedepsele prevăzute de legea penală. 

Esența aplicării sechestrului, ca fază prealabilă valorificării silite a bunului mobil supus 
urmăririi silite, este aceea de a asigura o pază a bunului, cu caracter temporar – de la data 
indisponibilizării bunului, prin aplicarea sechestrului, până la încetarea executării silite printr-
unul dintre modurile prevăzute de lege97 –, dispoziția art. 749 C.proc.civ. nefiind una 
circumstanțială, ci general aplicabilă oricărui sechestru aplicat de organul de executare. 

În alți termeni, credem că art. 749 C.proc.civ. nu ar putea fi interpretat în sensul că ar 
rămâne aplicabil doar atunci când, cu ocazia aplicării sechestrului, s-ar fi și reușit să se 
încredințeze paza bunului mobil sechestrat, unei persoane care să dea socoteală, în legătură cu 
o asemenea însărcinare, executorului judecătoresc, pentru a se înțelege că, în ipoteza în care o 

 

97 În funcție de evoluțiile specifice care pot să se consume, după aplicarea sechestrului, pe parcursul 
procedurii execuționale, nu este obligatoriu să se ajungă la adjudecarea bunului în urma unei licitații publice. 
Astfel, este posibil să se ajungă la încetarea executării silite ca urmare a achitării sumei totale datorate, a 
anulării executării silite înseși ori a desființării titlului executoriu, nefiind exclusă nici ipoteza renunțării 
creditorului la executare, și ea o posibilă cauză de încetare a executării silite, enumerată, alături de cele 
anterior arătate, la art. 703 alin. (1) C.proc.civ. 
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asemenea încredințare nu a putut avea loc, sechestrul s-ar putea înființa la fel de valabil, cu 
singura deosebire că eventuala dispariție, distrugere ori deteriorare a bunului astfel sechestrat 
nu ar atrage răspunderea niciunei persoane.  

Finalmente, esența sechestrului este, în toate cazurile, asigurarea unui cadru care să 
garanteze integritatea fizică a bunului sechestrat și conservarea lui până la data încetării 
executării silite, precum și blocarea circulației sale juridice. Acest din urmă efect nu este unul 
general aplicabil, cazul autovehiculelor fiind unul în care indisponibilizarea în drept se poate 
asigura chiar înainte de încredințarea în paza unei persoane (depozitar ori, după caz, 
administrator-sechestru). 

Pentru a reveni la ipoteza altor bunuri mobile corporale în afara autovehiculelor, distincție 
pe care, în materie de sechestru, ne obligă să o facem art. 746 C.proc.civ. examinat mai sus, 
executorul judecătoresc nu ar face decât să creeze confuzie emițând un „proces-verbal de 
sechestru” fără a desemna, prin același act, un depozitar ori, după caz, un administrator-
sechestru. Stăruința creditorului în direcția emiterii unui asemenea „proces-verbal de sechestru” 
trebuie, în circumstanțele arătate, să întâmpine un refuz din partea organului de executare silită. 

Astfel stând lucrurile, în cele ce urmează vor fi prezentate variantele pe care executorul 
judecătoresc le are la dispoziție în privința determinării persoanei căreia i se poate încredința 
paza asupra bunului sechestrat, identificare esențială pentru aplicarea sechestrului, și anume: 

- paza încredințată debitorului sau, după caz, terțului deținător (a se vedea infra, pct. d); 

- luarea bunului, în pază, de către creditor (a se vedea infra, pct. e); 

- desemnarea unui administrator-sechestru (a se vedea infra, pct. f). 

Aceste variante sunt limitative, executorul judecătoresc neputând identifica o altă 
variantă în vederea aplicării, efective și în conformitate cu legea, a măsurii sechestrului.  

d) Lăsarea bunului în depozitul debitorului/terțului deținător nu se poate face 
împotriva acestuia și nici dacă există opoziția creditorului 

Ca sediu al materiei, această variantă, a lăsării bunului în depozitul debitorului ori al 
terțului deținător, apare ca fiind prima dintre cele enumerate la art. 746 C.proc.civ., fiind plasată 
chiar la începutul alineatului întâi al articolului amintit : „Bunurile sechestrate se lasă, cu acordul 
creditorului, în depozitul debitorului sau al terţului deţinător…” 

Aplicarea acestei măsuri presupune două condiții cumulative: 

- acordul creditorului pentru ca bunul să fie lăsat în depozit celui la care bunul a fost 
găsit (debitor sau, după caz, terțul deținător al bunului aparținând debitorului); 

- consimțământul debitorului sau, după caz, al terțului deținător98, de a prelua bunul în 
depozit. 

 

98 Pentru ușurința exprimării, analizând, în cele ce urmează, această variantă, ne vom referi doar la 
debitor, nu și la terțul deținător, referirea, particulară, (și) la acesta din urmă făcându-se numai atunci când 
contextul o va impune în sensul că argumentele sau concluziile pot suferi, în cazul terțului deținător, o 
nuanțare specifică. 
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Privitor la cea de-a doua condiție menționată, este foarte important de subliniat că 
debitorul nu poate fi obligat să preia paza bunului. Imposibilitatea ridicării bunului de la locul 
unde a fost găsit - ridicare pe care, în cele mai multe cazuri, ar putea s-o solicite o persoană 
desemnată de executor, la propunerea creditorului, drept administrator-sechestru, indiferent de 
cauza acestei imposibilități (opunere fizică din partea debitorului, natura bunului mobil, de 
exemplu utilaj industrial, raportată la lipsa mijloacelor tehnice adecvate operațiunilor de ridicare 
și transport într-o altă locație etc.), nu permite executorului judecătoresc o încredințare 
fortață a bunului în depozitul debitorului, adică o încredințare dispusă chiar dacă acesta din 
urmă o refuză. 

O asemenea precizare este esențială în contextul în care, în practică, pe fondul unei 
deficiențe în comunicarea creditor-executor, prealabilă deplasării la locul unde ar urma să fie 
găsit bunul mobil urmărit, creditorul, personal ori prin reprezentant, știind că nu este în măsură 
să propună desemnarea unui administrator-sechestru, dar, totodată, nedorind să preia el însuși 
bunul în depozit ori, după caz, neavând acordul debitorului să o facă, exercită la adresa 
executorului judecătoresc presiuni pentru ca acesta din urmă să-l desemneze pe debitor drept 
depozitar al bunului mobil sechestrat, chiar dacă debitorul nu consimte în acest sens. 

Asemenea presiuni se exercită tocmai pentru că, pe fondul incapacității creditorului de a 
propune soluții alternative – identificarea unui administrator-sechestru ori asumarea depozitării 
bunului până la data licitației -, executorul judecătoresc, întemeindu-se, în mod corect, pe 
argumentele mai sus expuse, refuză să înființeze sechestrul în absența unei persoane care să 
devină, din momentul indisponibilizării, răspunzătoare pentru conservarea materială și juridică a 
bunului sechestrat.  

Nu mai puțin, creditorul, autor al acestor presiuni, este conștient de riscul ca, la o 
eventuală viitoare deplasare la care ar putea fi, de această dată, pregătit să propună un 
administrator-sechestru, bunul mobil vizat să nu mai fie găsit în același loc și/sau, profitând de 
eșecul inițial în aplicarea sechestrului, debitorul să-l fi înstrăinat unei alte persoane. Dincolo de 
eventuale consecințe civile, sancționabile în cadrul unor acțiuni în justiție (spre exemplu, 
acțiunea revocatorie) pe care, eventual, le-ar putea antrena împotriva debitorului transmițător 
și, poate, împotriva terțului dobânditor dacă s-ar face dovada relei credințe a acestuia din urmă, 
o asemenea înstrăinare ar crea, cu certitudine, un impediment definitiv la urmărire; oricât de 
evidentă ar putea fi conivența dintre cele două părți ale actului, executorul judecătoresc nu 
ar putea continua urmărirea asupra unui bun care ar figura ca nemaifiind în proprietatea 
debitorului. 

Dacă însă sunt îndeplinite cele două condiții mai sus amintite, și anume acordul 
creditorului ca bunul să fie lăsat în depozitul debitorului, precum și consimțământul debitorului 
de a prelua bunul în depozit99, executorul judecătoresc va întocmi procesul-verbal de 
sechestru care, printre altele, va cuprinde mențiunile corespunzătoare acestor două condiții 
specifice: 

 

99 Referindu-se la varianta lăsării bunului în depozitul debitorului, art. 746 alin. (1) prima parte 
C.proc.civ. nu trebuie interpretat în sensul că debitorul trebuie să aibă un depozit propriu-zis. Noțiunea de 
„depozit” în accepțiunea art. 746 alin. (1) C.proc.civ. trebuie raportată la contractul de depozit reglementat 
de Codul civil. Aspectul dacă debitorul deține, în proprietate sau cu un alt titlu, un depozit în care să păstreze 
bunurile mobile sechestrate ce i-au fost date în depozit este un aspect pur circumstanțial, inapt să influențeze 
întinderea răspunderii lui în calitate de depozitar al bunului sechestrat. 
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- mențiunea că lăsarea bunului în depozitul debitorului se face cu consimțământul 
creditorului; 

- mențiunea că debitorul este de acord să preia bunul în depozit. 

În continuarea și completarea celei din urmă mențiuni, una obligatorie pentru a nu lăsa 
niciun echivoc asupra îndeplinirii condiției consimțământului debitorului de a păstra bunul în 
depozit, se mai poate adăuga o mențiune privind aducerea la cunoștința depozitarului, de către 
executorul judecătoresc, a dispozițiilor art. 745 C.proc.civ.100 și art. 749 C.proc.civ. Inserată ca 
atare în cuprinsul procesului-verbal de sechestru, o trimitere la cele două dispoziții legale 
amintite ar fi oportună tocmai pentru a face din procesul-verbal o dovadă (și mai) clară a 
asumării conștiente de către debitorul-depozitar a răspunderii ce-i revine pentru păstrarea 
atât a integrității fizice, materiale a bunului, cât și a situației juridice de la momentul aplicării 
sechestrului. 

O mențiune în sensul acestei asumări, confirmată de semnătura aplicată pe procesul-
verbal, este cu atât mai binevenită cu cât, față de dispozițiile art. 748 C.proc.civ., rezultă că 
nici debitorul, nici terțul deținător nu beneficiază de plata unei remunerații, așa cum, 
dimpotrivă, este cazul administratorului-sechestru. Ar putea fi, de aceea, tentant pentru un 
depozitar neremunerat să invoce o pseudo-circumstanță atenuantă constând în existența unui 
titlu gratuit al depozitului asigurat în urma aplicării sechestrului. 

Concluzionând pe marginea acestei prime variante de aplicare efectivă a sechestrului 
mobiliar – varianta lăsării bunului în depozitul debitorului - , executorul judecătoresc, prin 
modul în care gestionează procedura, reflectat inclusiv prin mențiunile specifice făcute în 
cuprinsul procesului-verbal, trebuie să se asigure că cel care acceptă însărcinarea de a lua 
bunul mobil sechestrat în pază temporară o face în deplină cunoștință de cauză asupra 
răspunderii ce-i revine în caz de nesocotire a îndatoririi de depozitar. Trebuie să-i fie clar acestei 
persoane că nu ar putea să invoce, în cazul unei eventuale distrugeri, deteriorări sau degradări a 
bunului, cu titlu de circumstanță atenuantă ori, cu atât mai puțin, ca o cauză exoneratoare de 
răspundere, faptul că exercita depozitul cu titlu gratuit. 

e) Luarea bunului în depozit de către creditor nu presupune, ca principiu, ridicarea 
bunului de la locul în care a fost găsit (și sechestrat) 

Această modalitate de aplicare a sechestrului presupune, la rândul ei, întrunirea a două 
condiții cumulative, și anume: 

- solicitarea formulată de creditor pentru a prelua bunul în depozit; 

- lipsa unei opoziții din partea debitorului la preluarea bunului în depozitul 
creditorului. 

Referitor la prima condiție, chiar dacă nu decurge explicit din coroborarea primelor trei 
alineate ale art. 746 alin. (1) – (3) C.proc.civ., existența unei solicitări formulate de creditor în 
scopul de a i se lăsa în pază bunul sechestrat i-ar putea acorda dreptul de a ridica bunul de la 
locul unde a fost găsit la momentul deplasării executorului judecătoresc.  

 

100 “Din momentul sechestrării bunurilor, debitorul nu mai poate dispune de ele pe timpul cât durează 
executarea, sub sancţiunea unei amenzi judiciare de la 2.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu constituie 
infracţiune. Dispoziţiile art. 189-191 sunt aplicabile.” 
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Un argument semantic poate fi avut în vedere în susținerea posibilității ridicării bunului 
de la locul unde a fost găsit, soluția ridicării fiind, altminteri, corelată de art. 746 alin. (3) 
C.proc.civ., cu măsura desemnării unui administrator-sechestru ca persoană care, la o primă 
vedere, nu ar putea coincide cu creditorul însuși, dar ar urma să fie desemnată de executor la 
propunerea creditorului. 

Astfel, primul alineat al articolului 746, ca text care se referă la soluția depozitului, 
folosește vocabule diferite după cum este vorba de debitor/terțul deținător sau, dimpotrivă, de 
creditor : „Bunurile sechestrate se lasă, cu acordul creditorului, în depozitul debitorului sau al 
terţului deţinător ori pot fi luate în depozit de creditor, dacă debitorul nu se opune (subl. 
ns.- B.D.)”. 

Se remarcă, prin prisma acestui argument semantic, că, spre deosebire de soluția care 
desemnează depozitul încredințat debitorului/terțului deținător, soluția depozitului încredințat 
creditorului pare să fie una care implică, în mod firesc, ca bunul sechestrat, să nu fie…lăsat în 
locul unde a fost găsit la momentul deplasării executorului judecătoresc însoțit de creditor. 

Este nu mai puțin adevărat că măsura ridicării bunului sechestrat de la locul aplicării 
sechestrului, ca măsură dispusă de executor la cererea unui creditor care vrea să preia bunul 
în depozit, iar nu la solicitarea unui administrator-sechestru în privința căruia legea (art. 746 
alin. 3 C.proc.civ.) recunoaște explicit posibilitatea ridicării, l-ar expune pe executor criticii, 
deloc comodă pentru un organ de executare, că recurge la o interpretare extensivă a unei 
dispoziții legale. În speță, ar fi vorba de interpretarea extensivă a dispoziției art. 746 alin. (3) 
prima teză C.proc.civ. care nu enumeră printre ipotezele care îndreptățesc la ridicarea bunului 
de la locul aplicării sechestrului și ipoteza preluării bunului în depozit de către creditor. 

Pe de altă parte, în afara argumentului de ordin semantic mai sus valorificat (”..luate în 
depozit de creditor…”, formularea de la art. 746 alin. 1 C.proc.civ.), pentru o asemenea 
interpretare extensivă ar mai putea pleda modalitatea concretă în care ar fi satisfăcută cea 
de-a doua condiție cerută de lege pentru luarea bunului în depozit de către creditor, condiția, 
ce va fi mai jos analizată, a lipsei opoziției din partea debitorului, mai ales dacă acesta din 
urmă ar fi și el de față la aplicarea sechestrului.  

În alți termeni, în cazul în care creditorul ar cere să preia bunul în depozit, așa cum îi 
permite art. 746 alin. (1) C.proc.civ., cu ridicarea bunului de la locul unde a fost găsit, iar 
debitorul nu s-ar opune la niciuna dintre cele două cereri, deci nici la aceea privind ridicarea 
bunului de către creditor, vedem mai puțin expusă poziția executorului care ar dispune 
admiterea ambelor cereri și, prin aceasta, ar permite creditorului să ridice bunul mobil sechestrat 
de la locul unde a fost găsit. 

Discuția privind necesitatea ridicării bunului este, desigur, inaplicabilă situației în care, în 
virtutea unor raporturi preexistente între creditor și debitor, bunul se afla deja, cu titlu de 
detenție precară sau cu un alt titlu, chiar la creditor sau la o altă persoană care, fără a fi măcar 
reprezentant al creditorului, este agreată de acesta din urmă într-o măsură suficientă încât 
creditorul să fie dispus, lăsând bunul în același loc, să-și asume calitatea de depozitar cu 
îndatoririle ce decurg în sarcina sa, a creditorului, dintr-o astfel de calitate. 

Dar această din urmă ipoteză este una particulară și foarte rar întâlnită în practica aplicării 
sechestrului, fiind cu totul izolate cazurile când bunurile supuse urmăririi sunt identificate într-
un spațiu mai mult sau mai puțin controlat de către creditor însuși. Cert este că într-o asemenea 
situație cu totul specială, executorul judecătoresc nu mai este nevoit să recurgă la o interpretare 
extensivă a dispozițiilor art. 746 alin. (2)-(3) C.proc.civ. în sensul de a adăuga la ipotezele 
enumerate de aceste dispoziții legale pentru justificarea unei mutări a bunului de la locul unde 
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este găsit (pericolul de sustragere, distrugere sau înstrăinare din partea debitorului, respectiv 
încredințarea bunului unui administrator—sechestru) o ipoteză distinctă, aceea a pazei asumate 
de creditorul însuși. Executorul nu trebuie să facă o asemenea extensie de interpretare tocmai 
pentru că decizia creditorului, luată tocmai în considerarea circumstanțelor de fapt particulare 
evocate, este aceea de a păstra bunul mobil sechestrat în locul unde a fost găsit, loc aflat, 
prin ipoteză, sub controlul creditorului-depozitar, deci fără a se mai pune problema ridicării. 

 Este admisibilă, fără a fi și preferabilă, soluția asumării de către creditor a 
depozitului în condițiile lăsării bunului la debitor 

Nu este însă de plano exclusă nici soluția de a lăsa la debitor bunul sechestrat, dar sub 
condiția asumării de către creditor, în raporturile cu executorul judecătoresc, a pazei 
temporare, ca depozitar, asupra bunului mobil respectiv, dar o astfel de soluție este suficient 
de atipică prin riscurile pe care le comportă față de creditor. 

De aceea, ține de diligența executorului judecătoresc să-i releve creditorului, la momentul 
aplicării sechestrului cu desemnarea creditorului în calitate de depozitar că, în această nouă 
calitate, creditorul va fi prezumat, până la proba contrară, ca fiind răspunzător în eventualitatea 
deteriorării bunului în perioada pazei temporare, prezumție în raport cu care lăsarea bunului 
într-un loc controlat de către debitor îl pune pe creditorul-depozitar într-o situație de 
vulnerabilitate ce nici nu mai trebuie explicată. 

 Pentru ca bunul să fie preluat de către creditor în depozit, este necesar ca 
debitorul să nu se opună la această măsură 

Cât privește cea de-a doua condiție, cerută cumulativ cu solicitarea creditorului de-i fi 
lăsat bunul în depozit, și anume condiția ca debitorul să nu se opună la o asemenea măsură, 
sunt necesare câteva precizări, expuse în cele ce urmează. 

O primă precizare ar fi aceea că nu este cerut un acord expres al debitorului la 
încredințarea bunului spre pază creditorului, ci este suficient ca debitorul să nu se opună la o 
asemenea încredințare.  

În consecință, inexistența unei opoziții explicite a debitorului la această măsură, 
situație cu care trebuie asimilată și ipoteza absenței debitorului la momentul și locul aplicării 
sechestrului, satisface această a doua condiție enunțată. 

O a doua precizare este aceea că opoziția debitorului la continuarea executării silită, 
dacă este circumstanțiată sau redusă la critici precum cele privind inexistența creanței, a titlului 
executoriu, nelegalitatea măsurilor de executare anterior întreprinse, nu trebuie echivalată cu 
o opoziție la preluarea de către creditor a pazei asupra bunului mobil sechestrat.  

Desigur, este rolul executorului judecătoresc ca, în modul în care reflectă, prin 
procesul-verbal, discuțiile între părți și declarațiile făcute de ele la momentul aplicării 
sechestrului, mai ales dacă modalitatea de aplicare prefigurată este aceea a preluării pazei de 
către creditor, să se asigure asupra lipsei unei opoziții a debitorului manifestate, în particular, 
față de soluția de preluare de către creditor a bunului în depozit, prin ridicarea bunului de la 
locul unde a fost găsit. 

Responsabilitatea executorului judecătoresc este cu atât mai mare cu cât, nu rareori, 
debitorul are o poziție obstrucționistă față de executarea silită în ansamblul ei. Este binecunoscut 
că aceste obstrucții depășesc nivelul absenței debitorului la efectuarea acelor acte de executare 
la care, de altfel, debitorul are dreptul, nu și obligația să asiste. Obstrucțiile ating, de multe ori, 
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nivelul maxim, al rezistenței juridice, sau chiar…fizice, adoptate pentru unicul scop de a 
tergiversa, cât mai mult posibil, executarea silită. 

În același timp, unui debitor care, pe de o parte, intenționează să-și conserve dreptul de 
a formula contestație la executare și de a supune judecății instanței de executare, pe această 
cale procedurală, drepturile și interesele pe care le revendică, dar care, pe de altă parte, fiind 
de bună-credință, nu înțelege să adopte acea atitudine obstrucționistă anterior evocată, 
executorul judecătoresc are cu adevărat posibilitatea de a-i releva că un acord exprimat la soluția 
pazei încredințate temporar creditorului ori, cel puțin, neformularea unei opoziții față de o 
asemenea soluție nu echivalează, în nicun caz, cu o renunțare din partea debitorului la calea 
procedurală urmată ori în curs de a fi urmată în vederea anulării întregii executări silite, dacă 
debitorul este interesat în această direcție. 

Din acest punct de vedere, apare ca oportună o eventuală mențiune făcută de executor 
în cuprinsul procesului-verbal de aplicare a sechestrului în modalitatea pazei preluate 
temporar de către creditor însuși, și anume mențiunea cu privire la neprejudicierea 
drepturilor afirmate de către debitor, prin efectul acordului ori, după caz, al lipsei opoziției 
debitorului la această preluare a bunului în depozitul creditorului. În acest fel, opinăm că 
executorul ar menaja suspiciunea debitorului că lipsa de opoziție la preluarea bunului în depozitul 
creditorului i-ar fi solicitată de executor nu pentru deblocarea unei secvențe în cadrul urmăririi 
silite mobiliare, ci exclusiv în interesul creditorului pentru ca acesta din urmă să o invoce ca pe 
o renunțare de către debitor, fie și implicită, la căile de atac pe care legea i le pune la dispoziție 
pentru afirmarea propriilor interese. 

f) Administratorul-sechestru are, în toate cazurile, dreptul de a ridica bunurile 
sechestrate de la locul unde au fost găsite 

O ultimă modalitate de aplicare a sechestrului este aceea a desemnării unui administrator-
sechestru. 

Art. 746 alin. (3) C.proc.civ. prevede cazurile în care executorul judecătoresc poate lua 
măsura desemnării administratorului-sechestru, și anume: 

- debitorul sau terțul deținător nu este prezent la aplicarea sechestrului; 

- debitorul sau terțul deținător refuză să primească în depozit bunul sechestrat; 

- orice situație în care legea, deși nu prevede explicit măsura ridicării bunurilor ca 
modalitate de aplicare a sechestrului, implică, în mod necesar, o asemenea soluție. 

Înainte de examinarea fiecărui caz în parte, este important ca, de la bun început, să se 
verifice dacă primele două situații – lipsa debitorului/terțului deținător de la locul aplicării 
sechestrului, respectiv refuzul debitorului/terțului deținător de a primi bunul în depozit – permit 
sau nu ridicarea bunurilor sechestrate alături de alte situații pentru care legea consacră explicit 
o asemenea posibilitate.  

Căci enumerarea, ca fiind distincte, a celor 3 ipoteze de desemnare a administratorului-
sechestru ar fi de natură să genereze, în temeiul argumentului a contrario, interpretarea că 
situațiile de absență a debitorului de la locul aplicării sechestrului ori de refuz al debitorului de 
a primi în depozit ar fi situații în care nu s-ar proceda la ridicarea bunurilor.  

Pentru a înțelege această observație, precizăm că partea de început a art. 746 alin. (3) 
teza întâi C.proc.civ., text dedicat enumerării situațiilor care impun desemnarea 
administratorului-sechestru, cuprinde formularea „Dacă debitorul sau terţul deţinător refuză să 
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primească în depozit bunurile sau nu este prezent la aplicarea sechestrului, precum şi în cazul 
ridicării bunurilor…(subl. ns. – B.D.) ”, iar nu o formulare de genul „Dacă debitorul sau terţul 
deţinător refuză să primească în depozit bunurile sau nu este prezent la aplicarea sechestrului, 
precum şi în alte cazuri în care se/s-ar impune ridicarea bunurilor…”. Într-adevăr, această din 
urmă formulare, una diferită de formularea textului de lege în vigoare actuală, n-ar fi lăsat niciun 
dubiu asupra soluției în sensul că, inclusiv atunci când este desemnat ca efect al lipsei 
debitorului/terțului deținător, respectiv al refuzului unuia dintre ei de a prelua bunul în depozit, 
administratorul-sechestru este, în egală măsură, îndreptățit să solicite executorului permisiunea 
de a ridica bunul de la locul unde bunul a fost găsit cu ocazia sechestrării. 

Suntem de părere că, în pofida formulării actuale a art. 746 alin. (3) C.proc.civ., 
desemnarea unui administrator-sechestru, ca persoană care răspunde pentru integritatea 
bunului mobil sechestrat din momentul aplicării măsurii de indisponibilizare și până la data 
încetării, indiferent de temei, a acestei măsuri, antrenează, ca o consecință firească, mutarea 
bunului mobil găsit la debitor/terțul deținător. 

 Nu este incompatibilă, în raport cu dispozițiile legale relevante, desemnarea 
unui administrator-sechestru, pe de o parte, cu măsura lăsării bunului 
sechestrat la debitor/terțul deținător, pe de altă parte, în condițiile în care se 
pot aplica sigilii asupra bunului sechestrat 

Este adevărat că aceeași formulare, ca una care alătură ipotezei ridicării bunului 
sechestrat ipotezele în care debitorul/terțul deținător nu preia bunul în depozit (fie pentru că nu 
este de față la momentul deplasării executorului, fie deoarece refuză o asemenea însărcinare), 
nu ar exclude varianta, destul de atipică, în care administratorul-sechestru să accepte o 
asemenea însărcinare păstrând bunul la locul în care aceasta a fost găsit, fie acest loc chiar 
domiciliul/sediul debitorului/terțului deținător ori un alt loc aflat sub controlul unuia dintre ei. 

Cu alte cuvinte, art. 746 alin. (3) prima teză C.proc.civ. îngăduie desemnarea unui 
administrator-sechestru fără să lege, în mod esențial, această desemnare de adoptarea măsurii 
de ridicare a bunului ori măcar de împrejurarea că locul în care este găsit bunul ar trebui să 
fie unul convenabil administratorului-sechestru. 

Facem o astfel de precizare numai pentru a arăta că măsura aplicării de către executorul 
judecătoresc a unui sechestru asupra unui bun mobil găsit la debitor/terțul deținător, prin 
desemnarea unui administrator-sechestru, dar cu lăsarea, în pofida unei atare desemnări, a 
bunului la debitor/deținător ar constitui o măsură care nu ar contraveni dispozițiilor art. 746 
alin. (3) C.proc.civ. 

Nu mai puțin, comentariile făcute mai sus în privința riscurilor ce decurg din soluția, 
conformă cu legea, dar atipică, a preluării de către creditor a bunului în depozit, dar cu lăsarea 
bunului la debitor pot fi avute în vedere, deopotrivă, pentru ipoteza în care administratorul-
sechestru ar fi dispus să accepte o asemenea însărcinare lăsând bunul la debitor/terțul 
deținător.  

Nu în virtutea unei obligații legale, ci, mai degrabă, a unei diligențe în a se asigura că 
participanții la executarea silită, nu doar creditorul și debitorul, înțeleg eventualele consecințe 
și riscuri ale adoptării anumitor decizii, executorul judecătoresc trebuie să releve 
administratorului-sechestru vulnerabilitatea poziției sale determinate de o asumare, în 
calitatea menționată, a răspunderii pentru integritatea unui bun a cărui locație nu s-ar afla însă 
sub controlul său. 

Dacă, și în aceste condiții cu totul particulare, administratorul-sechestru acceptă 
însărcinarea, se pune întrebarea ce garanții suplimentare ar putea să fie furnizate pentru succesul 
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acestei însărcinări. Cum ar trebui descurajate, pe cât ar fi posibil, tentative de a provoca 
deteriorarea bunului sechestrat, într-o manieră care, dacă nu ar asigura garanțiile prevenirii unor 
astfel de conduite ilicite, ar permite măcar administratorului-sechestru, atunci când răul s-a 
produs, să răstoarne, cu relativă ușurință, prezumția că este răspunzător pentru acea conduită. 

Aplicarea, la un asemenea caz, a dispoziției art. 746 alin. (2) C.proc.civ. ar putea 
reprezenta o soluție de a spori, în sensul explicat, garanțiile ducerii la bun sfârșit a însărcinării 
administratorului-sechestru, fără pretenția de a egala aceste garanții cu cele pe care le 
furnizează păstrarea de către administratorul-sechestru a bunului sechestrat într-un spațiu 
controlat de el însuși.  

Într-adevăr, textul de lege anterior menționat permite executorului judecătoresc să 
procedeze la sigilarea bunurilor sechestrate, cu titlu de măsură alternativă la aceea a ridicării 
bunului, însă numai atunci când „există pericolul ca debitorul sau terţul deţinător să înstrăineze, 
să substituie ori să deterioreze bunurile sechestrate”. 

De altfel, soluția aplicării de sigilii, pusă de lege la dispoziția executorului exclusiv pentru 
ipoteza identificării de către organul de executare a riscului unei conduite incorecte a 
debitorului/terțului deținător, nu ar putea avea în vedere decât ipoteza desemnării 
administratorului-sechestru; ipoteza încredințării bunului în depozitul debitorului exclude, prin 
ea însăși, identificarea unui astfel de risc. Totodată, recurgerea la soluția sigilării, tocmai pentru 
că aplicarea de sigilii este reglementată alternativ, iar nu cumulativ cu măsura ridicării bunului, 
are sens tocmai pentru că bunul mobil urmărit nu ar putea fi ridicat din diferite motive (spre 
exemplu, există dificultăți tehnice, fizice, de ridicare, administratorul-sechestru nu dispune de 
echipamente și utilaje adecvate pentru ridicare ori de un spațiu potrivit pentru păstrare etc.); 
prin urmare, deși este desemnat un administrator-sechestru, bunul mobil trebuie, pentru acele 
motive, să rămână în locul în care a fost găsit. 

Concluzionând, interpretarea rațională a art. 746 alin. (3) C.proc.civ. în coroborare cu 
primele două alineate ale aceluiași articol, lasă deschisă posibilitatea desemnării unui 
administrator-sechestru indiferent dacă: 

- bunul mobil este lăsat, chiar la cererea administratorului-sechestru, la debitor/terțul 
deținător, soluție atipică, particulară, ale căror riscuri sunt parțial amortizate prin aplicarea 
sigiliului executorului judecătoresc; 

- executorul judecătoresc, dimpotrivă, dă curs cererii administratorului-sechestru de a 
ridica bunul spre a-l deplasa într-un loc unde administratorul-sechestru poate să-și exercite 
însărcinarea în condiții de siguranță și de control a locației respective. 

Esențial este ca, în ambele cazuri, executorul judecătoresc să menționeze în procesul-
verbal de aplicare a măsurii sechestrului că i-a pus în vedere administratorului-sechestru 
îndatorirea care-i revine în această calitate, și anume aceea de a răspunde pentru orice 
deteriorare a bunului sechestrat. În particular, executorul judecătoresc va menționa în 
procesul-verbal că această îndatorire subzistă în sarcina administratorului-sechestru fără a fi cu 
nimic diminuată de împrejurarea că bunul a fost lăsat în locul în care a fost găsit la momentul 
aplicării sechestrului, iar acest loc ar fi chiar domicilul/sediul debitorului/terțului deținător; 
chiar și în acest din urmă caz, o eventuală deteriorare, distrugere ori dispariție a bunului 
sechestrat prezumă, până la proba contrară, culpa administratorului-sechestru. 
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g) Pentru a dispune ridicarea bunurilor sechestrate, executorul judecătoresc își poate 
asuma, păstrând cerința imparțialității, evaluarea unei stări de pericol ce ar putea fi asociată 
lăsării bunului la debitor 

În afara celor două situații – refuzul debitorului/terțului deținător de a lua bunul în depozit 
și lipsa acestei persoane de la locul aplicării sechestrului - în care, conform celor argumentate 
mai sus, măsura ridicării bunurilor de la locul unde au fost găsite reprezintă o opțiune posibilă și 
conformă spiritului reglementării de la art. 746 alin. (3) C.proc.civ., o altă situație care implică 
ridicarea bunurilor sechestrate și care, de această dată, în temeiul unei dispoziții legale 
exprese, conduce și la desemnarea unui administrator-sechestru este aceea caracterizată de 
suspiciuni în privința conduitei debitorului/terțului deținător ca fiind una prejudiciabilă. 

Reamintim, în acest context, dispozițiile art. 746 alin. (2) C.proc.civ., mai sus citate, care, 
alternativ cu soluția sigilării bunului, soluție logic compatibilă cu lăsarea bunului la locul unde a 
fost găsit, permit ridicarea bunului atunci când „există pericolul ca debitorul sau terţul deţinător 
să înstrăineze, să substituie ori să deterioreze bunurile sechestrate (subl. ns. – B.D.)”. 

Problema sensibilă pe care aplicarea acestei dispoziții o ridică executorului judecătoresc 
este aceea a-și asuma constatarea sau chiar aprecierea pericolului evocat de dispoziția legală 
citată ca o condiție de a dispune măsura ridicării bunului. 

Concret, pentru a face aplicarea dispozițiilor art. 746 alin. (2)-(3) C.proc.civ. în sensul de 
a dispune ridicarea bunului și desemnarea unui administrator-sechestru în pofida faptului că 
debitorul/terțul deținător ar solicita păstrarea bunului în propriul depozit, executorul 
judecătoresc este dator să menționeze în procesul-verbal de aplicare a sechestrului 
împrejurările și/sau argumentele care, în opinia sa, justifică aprecierea existenței unui 
risc/pericol de înstrăinare, substituire sau deteriorare a bunului sechestrat dacă bunul sechestrat 
ar fi lăsat în depozitul debitorului/terțului deținător. 

Este importantă de subliniat natura contextului în care executorul judecătoresc 
evaluează necesitatea ridicării bunului și a încredințării pazei sale temporare în mâinile unui 
administrator-sechestru. 

Într-adevăr, o asemenea evaluare este una în privința căreia executorul trebuie să 
manifeste maximă responsabilitate deoarece, în orice procedură execuțională, dar mai ales în 
cazul executării silite indirecte în considerarea căreia reglementarea onorariului de executare 
silită este una raportată la cuantumul creanței, executorul judecătoresc se confruntă, de o 
manieră aproape inevitabilă, cu suspiciunea lipsei de imparțialitate, definite ca tendință de a-
l favoriza pe creditor sau, oricum, de a crea debitorului o situație dezavantajoasă. Prin urmare, 
este extrem de facil pentru debitorul deposedat de bunul sechestrat în pofida solicitării sale 
de a păstra bunul în propriul depozit, să conteste evaluarea făcută de executorul judecătoresc 
în sensul unui risc generat de admiterea unei atare solicitări și, pe cale de consecință, măsura 
dispusă de executor în sensul ridicării bunului și încredințării pazei asupra acestuia în sarcina unui 
administrator-sechestru. 

Nu există o listă limitativă, nici legală, nici una care să poată fi generată pe o bază 
jurisprudențială101, a circumstanțelor care ar justifica identificarea riscului unei atitudini 

 

101 Pentru a vorbi de o jurisprudență în legătură cu criteriile pe baza cărora executorul judecătoresc 
ar autoriza ridicarea bunurilor în temeiul art. 746 alin. (2) C.proc.civ., ar însemna să existe contestații la 
executare formulate de către debitor exclusiv împotriva modului de aplicare a măsurii sechestrului. În 
motivarea acestor contestații, critica principală, dedusă examenului instanței de executare, ar trebui să fie 
aceea adusă tocmai identificării de către executor a unui risc/pericol în lăsarea bunului în posesia debitorului 
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neoneste din partea debitorului ca risc asociat ipotezei când bunurile mobile sechestrate nu ar fi 
ridicate de la el și încredințate administratorului-sechestru.  

De aceea, nu putem, în cele ce urmează, decât să surprindem, cu succinte comentarii, 
ipoteze care ar putea oferi un temei consistent pentru evaluarea situației de pericol la care 
se referă art. 746 alin. (2) C.proc.civ. 

Spre exemplu, o împrejurare, deloc rară de altfel, precum refuzul debitorului de a 
prezenta executorului judecătoresc, după ce acesta din urmă i-a comunicat somația de plată 
în temeiul art. 732 alin. (1) C.proc.civ., date și informații privind locul situării bunurilor 
urmăribile dacă asemenea informații i-au fost expres solicitate, în aplicarea dispozițiilor art. 
627 C.proc.civ. și art. 647 alin. (2) C.proc.civ.102, ar putea fi valorificată de executor ca 
reprezentând un temei de fapt pentru a aprecia că lăsarea bunului la domiciliul/sediul debitorului 
ar putea prezenta pericolul evocat la art. 746 alin. (2) C.proc.civ.  

Un temei și mai consistent pentru evaluarea stării de pericol l-ar putea oferi conduita 
debitorului de negare a deținerii unor asemenea bunuri, negare, prin ipoteză, contrară 
realității pe care, cu ocazia deplasării executorului la locul unde se află domiciliul/reședința ori, 
după caz, sediul/punctul de lucru al debitorului, executorul judecătoresc are posibilitatea de a 
o constata inclusiv în baza unei prezumții legale. Chiar dacă este relativă103, prezumția în 
discuție, nerăsturnată, la momentul aplicării măsurii, de către debitor, dovedește, în acest fel, 
dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor mobile găsite în acel loc și, din această 
perspectivă, aruncă o anumită lumină asupra conduitei debitorului care, așa cum spuneam, 
dintru-început, a negat existența unor proprietăți mobiliare. 

Un alt argument care ar putea fundamenta decizia executorului de a dispune ridicarea 
bunului mobil de la debitor și încredințarea lui către administratorul-sechestru l-ar putea oferi 
atitudinea manifestată de debitor chiar la momentul aplicării sechestrului. Astfel, formularea 
de către debitor a unor afirmații care, ieșind din sfera, altminteri normală, a criticilor aduse 
executării silite, relevă intenția de obstrucționare fizică, materială a procedurii urmăririi silite 

 

și, pe cale de consecință, critica la adresa refuzului exprimat de executor, ca o consecință a unei asemenea 
evaluări, față de solicitarea debitorului de a păstra în propriul depozit bunul sechestrat. Or, asemenea 
contestații la executare sunt, practic, inexistente, debitorul fiind, în general, interesat de contestarea 
întregii executări silite ori, cel puțin, a urmăririi silite mobiliare sub aspecte mai...ample, de anvergură, iar 
nu doar din unghiul de vedere al unor detalii așa cum apare ca fiind specia măsurii de indisponibilizare a 
bunurilor mobile urmărite. Ca atare, nu trebuie să surprindă lipsa unei jurisprudențe dedicate modalităților 
de aplicare a sechestrului mobiliar execuțional astfel cum acestea sunt enumerate la art. 746 alin. (1)-(3) 
C.proc.civ. 

102 Art. 627 C.proc.civ., text citat anterior, consacră, în partea generală a executării silite, rolul activ 
al executorului judecătoresc, iar, potrivit art. 647 alin. (2) C.proc.civ., „debitorul este obligat, sub  
sancţiunile prevăzute la art. 188 alin. (2), să declare, la cererea executorului, toate bunurile sale, mobile 
şi imobile, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, cu arătarea locului în 
care acestea se află, precum şi toate veniturile sale, curente sau periodice (subl. ns. – B.D.).” 

103 În conformitate cu art. 732 alin. (4) C.proc.civ., „bunurile mobile aflate în locul care constituie 
domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul social sau punctul de lucru al debitorului se prezumă, până la 
proba contrară, că aparţin acestuia din urmă. În cazul în care se afirmă că unele bunuri aparţin altei 
persoane, dar drepturile acesteia nu rezultă din înscrisuri cu dată certă, executorul va sechestra 
bunurile, însă va face menţiune în procesul-verbal de sechestru despre drepturile pretinse (subl. ns. – B.D.)”. 
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mobiliare, poate să justifice luarea în considerare a măsurii ridicării bunului de la debitor, tocmai 
pentru a preveni dezvoltarea, în continuare, a unui asemenea scenariu.  

Avem în vedere, în același tip de speță, obstrucții manifestate, cu rea-credință, de către 
debitor, la limita unei opuneri de natură fizică, la adresa efectuării actelor de aplicare 
propriu-zisă a sechestrului, obstrucții care, evocate ca atare în procesul-verbal de aplicare a 
sechestrului, semnat de executorul judecătoresc și, după caz, de organele de poliție și/sau de 
martori sau alte persoane aflate la locul aplicării sechestrului. 

Dimpotrivă, nu justifică, singură, măsura ridicării bunului de la debitor formularea de 
către acesta a unor critici privind nulitatea procedurii execuționale, a titlului executoriu, 
incertitudinea ori neexigibilitatea creanței, toate acestea fiind critici pe care debitorul este 
îndreptățit ca, deducându-le judecății instanței de executare, să le reafirme cu ocazia efectuării 
actelor de executare.  

Aflat, nu rareori, între presiunea creditorului, orientată în direcția satisfacerii integrale a 
creanței, pe de o parte, și presiunea debitorului care-i reproșează că este părtinitor acționând, 
în opinia debitorului, în favoarea creditorului, pe de altă parte, executorul judecătoresc trebuie 
să evite a se plasa într-una dintre extreme. Nu trebuie subestimată eventualitatea ca, 
neasumându-și măsura de ridicare a bunurilor atunci când există, în mod evident, o stare de 
pericol în sensul art. 746 alin. (2) C.proc.civ., executorul, dacă starea se concretizează într-o 
dispariție, distrugere ori deteriorare a bunurilor sechestrate și lăsate în depozitul debitorului, își 
poate crea singur premisele unei răspunderi angajate, de această dată, la cererea creditorului. 

Cu cât sunt mai evidente aspectele care relevă pericolul de înstrăinare, deteriorare ori 
substituire a bunurilor sechestrate, aspect consemnate, ca atare, dar și argumentate în procesul-
verbal de aplicare a sechestrului, cu atât soluția ridicării bunurilor sechestrate devine una 
preferabilă celei a lăsării lor unde au fost găsite, chiar dacă, oricum, și în acest din urmă caz, 
executorul judecătoresc ar aplica sigilii. Administratorul-sechestru, desemnat în oricare dintre 
cele două modalități de aplicare a măsurii de indisponibilizare, are o situație mai expusă în 
varianta în care bunurile sechestrate nu ar fi ridicate și ar rămâne la debitor104. 

 

 

 

 

 

 

104 Fără a intra aici în detalii, trebuie menționat, chiar și în treacăt, că înlăturarea de către debitor 
sau o altă persoană a sigiliului aplicat de executorul judecătoresc în temeiul dispozițiilor care permit o 
asemenea măsură cu ocazia aplicării unui sechestru pare să fie privită, în practica organelor judiciare penale, 
cu o anumită rezervă în privința posibilității încadrării acestei conduite în sfera de aplicare a infracțiunii 
prevăzute la art. 260 C.pen. În consecință, nu ar trebui supraestimată presiunea pe care existența unui sigiliu 
aplicat de executorul judecătoresc ar putea să o pună la adresa persoanei tentate să înlăture sigiliul, ca 
operațiune fizic necesară pentru deplasarea bunului și, evident, contrară măsurii aplicate. Altfel spus, sigiliul 
aplicat de executor nu...intimidează în același grad în care o face unul aplicat de organele fiscale sau de 
organele penale în aplicarea unor măsuri de indisponibilizare similare. 
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4.3 Poprirea 
 

Problema nr. 9 
 

1. Enunțarea problemei 

Care este modalitatea de aplicare a dispozițiilor art. 873 C.proc.civ., dispoziții care îl 
fac pe executorul judecătoresc terț poprit cu privire la sume rezultate din executarea silită? 

 

2. Sediul materiei 

- art. 873 C.proc.civ. 

 

3. Conturarea ipotezei și formularea întrebării 

În vederea conturării ipotezei și, pe această bază, a formulării întrebărilor prin care poate 
fi particularizată și, astfel, detaliată problemă propusă spre analiză, sunt utile câteva cuvine 
despre practica execuțională în materie în procedurile supuse Codului de procedură civilă de la 
1865 (vechiul Cod), urmate de precizarea faptului că există o dispoziție clară în Noul Cod care 
oferă temei popririi înființate asupra sumelor rezultate dintr-o executare silită. 

Existența acestei dispoziții (art. 873 alin. 2 C.proc.civ.) face ca problema propusă spre 
analiză să nu fie aceea dacă se poate înființa poprirea, ci, într-un plan ulterior înființării popririi, 
cum poate fi aplicată ținând cont și de anumite împrejurări ce pot să apară în practică. 

Practica neunitară sub imperiul vechiului Cod 

În practica execuțională s-au întâlnit, sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă mai 
multe situații în care executorul judecătoresc înființa poprirea asupra unor sume consemnate 
la dispoziția unui alt executor judecătoresc ca urmare a unei proceduri de executare silită 
derulate de acesta din urmă la solicitarea unui creditor, același cu debitorul pentru care se 
înființa poprirea menționată. 

Așadar, în adresa de înființare a popririi era indicat ca terț poprit executorul judecătoresc 
instrumentator al procedurii de executare din care rezultase suma pentru care se înființa 
poprirea, indicarea terțului poprit fiind făcută, cel mai frecvent prin intermediul formei de 
exercitare a profesiei evidențiate prin denumirea biroului (B.E.J., S.C.P.E.J. ș.a.m.d.). 

Nu este, prin urmare, în discuție ipoteza în care executorul judecătoresc, în calitatea 
sa de angajator al personalului de specialitate care lucra în cadrul biroului său, apare ca terț 
poprit pentru veniturile de natură salarială datorate de el angajaților biroului. La fel, nu 
interesează analiza de față situația în care executorul judecătoresc apare ca terț poprit 
pentru venitul datorat cu titlu de chirie proprietarului spațiului unde este sediul biroului, 
proprietar care, așadar, are calitatea de debitor poprit într-o procedură execuțională. 

Aceste ultime două exemple presupun adrese de înființare a popririi în mâinile 
executorului judecătoresc a unor sume pe care acesta le datorează în temeiul unor raporturi 
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juridice „obișnuite”, civile în sens larg, și, în orice caz, străine executării silite și, deci, distincte 
de raporturile execuționale. În acest tip de ipoteze, executorul judecătoresc nu apare în 
exercitarea profesiei și nici, în particular, ca instrumentator al procedurilor execuționale, ci ca 
orice particular sau chiar ca orice autoritate ori instituție publică angajată în raporturi civile, 
indiferent că izvorul lor ar fi unul contractual sau legal. Din acest motiv, executorul judecătoresc, 
ca orice alt particular, este dator să se conformeze, sub sancțiunea validării popririi, în temeiul 
art. 460 din vechiul Cod, respectiv art. 790 C.proc.civ. 

Pentru acest motiv, vechiul Cod era aplicat, în materie de poprire, fără nicio rezervă dacă 
raporturile juridice dintre executor, ca terț poprit, și debitorul poprit erau raporturi obișnuite, 
străine raporturilor rezultate din executările silite instrumentate de acel executor în exercitarea 
profesiei, sumele ce făceau obiectul acelor popriri nefiind, așadar, rezultate dintr-o procedură 
execuțională. 

În vechiul Cod, ca și în Noul Cod, sumele rezultate din procedura de executare silită au o 
afectațiune specială fiind supuse, în conformitate cu textele vechiului Cod (art. 563-571 din 
vechiul Cod), procedurii de eliberare sau, după caz, distribuire, a cărei reglementare nu 
cuprindea o dispoziție similară celei a art. 873 din Noul Cod.  

Pe acest fundal, tocmai absența, în vechiul Cod, a unei dispoziții dedicate chestiunii 
limitelor în care poate fi înființată poprirea asupra sumelor rezultate din executarea silită, a 
făcut ca practica execuțională să nu fie unitară.105  

Astfel, unii executori judecătorești dădeau curs popririi sumelor pe care urmau să le 
distribuie celor care-i învestiseră, în calitate de creditori, în procedura execuțională care a 
generat finalmente suma distribuibilă, întemeindu-și poziția pe lipsa unei interdicții legale de la 
regula popririi. 

Au fost însă și executori judecătorești care, apreciind că sumele rezultate din executarea 
silită și distribuibile, în consecință, persoanelor îndreptățite, prioritar creditorilor sunt sume 
supuse unei afectațiuni speciale, ceea ce le sustrage din sfera de aplicare a veniturilor urmăribile. 

 

105 Din câte avem la cunoștință, de cele mai multe ori, o asemenea poprire era agreată și pentru 
considerente care aveau în vedere, nu în ultimul rând, colegialitatea dintre executorii judecătorești implicați, 
respectiv dintre executorul judecătoresc care înființa poprirea și executorul judecătoresc la care, în calitate 
de terț poprit, se înființa poprirea. Prin adresa de înființare a popririi i se punea în vedere celui de-al doilea 
executor de către primul executor ca, în limita sumei menționate în adresa de poprire, să nu elibereze către 
creditor suma rezultată din executarea instrumentată de executorul-terț poprit, ci să o consemneze la 
dispoziția executorului autor al popririi. De aceea, sub vechiul Cod, problema admisibilității unei asemenea 
popriri ajungea să fie dedusă judecății instanței de executare numai în cazul în care, contrar soluționării 
amiabile, colegiale, a situației generate de poprirea înființată asupra unei sume rezultate din executare, 
executorul căruia i se comunica adresa de poprire aprecia că suma în discuție nu putea face obiectul popririi. 
O altă situație în care problema ajungea pe rolul instanței de executare era aceea în care, dimpotrivă, 
funcționa colegialitatea între executori în sensul anterior arătat, dar conformarea executorului-terț poprit 
genera nemulțumirea celui care, debitor în procedura execuțională în care se emisese poprirea, aștepta, la 
rândul său, în calitate de creditor, într-o altă procedură execuțională, aceea instrumentată de executorul 
judecătoresc transformat în terț poprit, să intre, în temeiul dispozițiilor legale privind eliberarea/distribuirea 
sumelor rezultate din acea procedură, în posesia sumei cuvenite; nemulțumirea „debitorului-creditor” se 
putea transpune într-o contestație la executare întemeiată pe existența unei popriri înființate asupra unui 
venit care, în opinia debitorului-creditor, nimeni altul decât autorul contestației, era exceptat de la poprire. 
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 Noul Cod recunoaște explicit admisibilitatea popririi sumelor distribuibile (art. 
873 alin. 2 C.proc.civ.) 

 În contrast cu tăcerea vechii reglementări asupra acestui caz particular de poprire, art. 
873 C.proc.civ. abordează chestiunea în discuție, statuând sub un dublu aspect, și anume: 

- nu poate fi înființată, la cererea creditorilor debitorului ori, după caz, ai 
adjudecatarului, poprirea asupra sumelor consemnate la dispoziția executorului și a celor 
rezultate din valorificarea bunurilor urmărite (art. 873 alin. 1 C.proc.civ.); 

- poate fi înființată poprirea asupra sumelor atribuite, prin procesul-verbal de 
distribuire, fie creditorilor, fie debitorului din procedura execuțională din care au rezultat acele 
sume. 

Astfel stând lucrurile, se pot ridica, pentru particularizarea problemei expuse, 
următoarele întrebări: 

a) poate fi înființată poprirea asupra sumelor care ar reveni debitorului nu în urma unei 
proceduri de distribuire, ci a unei proceduri de eliberare, situația premisă fiind aceea a 
inexistenței unei pluralități de creditori urmăritori sau intervenienți în procedura execuțională 
din care au rezultat acele sume? 

Întrebarea are în vedere o situație-premisă specifică, și anume aceea că suma rezultă din 
valorificarea silită a unor bunuri, mobile ori imobile, iar nu dintr-o poprire.  

Într-adevăr, în cazul procedurilor de valorificare silită, prin licitație publică, a unor bunuri 
imobile ori a unor bunuri mobile, fie acestea corporale ori incorporale, este posibil să se ajungă 
la un preț de adjudecare superior sumei cuvenite creditorului, determinată ca total al creanței 
principale și al accesoriilor acesteia. În raport cu o asemenea premisă, diferența dintre prețul la 
care s-a făcut valorificarea bunului și suma totală cuvenită creditorului revine proprietarului 
bunului vândut silit, adică debitorului, astfel încât, în măsura în care este satisfăcut dreptul celui 
care a provocat vânzarea, adică dreptul creditorului, este firesc ca debitorul să intre în posesia 
surplusului. 

În consecință, urmând a fi eliberată către debitor o parte din suma rezultată din vânzarea 
silită a bunului urmărit, înseamnă că o asemenea sumă ar putea fi ținta unei popriri, terțul poprit 
devenind executorul judecătoresc. 

Din contră, o executare silită instrumentată prin poprire nu permite debitorului să obțină 
o câtime din sumele rezultate în urma executării de către terțul poprit a obligației de consemnare 
la dispoziția executorului judecătoresc a sumei menționate în adresa de înființare a popririi.  

Prin ipoteză, suma menționată în adresa de înființare a popririi corespunde sumei cuvenite 
creditorului, cu includerea tuturor accesoriilor aferente creanței principale, astfel încât, o dată 
consemnată de către terțul poprit, cu titlu de conformare față de actul de executare, o sumă 
care nu ar putea fi mai mare decât suma pentru care poprirea a fost înființată, nu ar fi de 
conceput ca, în urma eliberării către creditor a sumei astfel consemnate, cu eventuala reținere 
de către executor a onorariului ori, după caz, a diferenței de onorariu execuțional neavansate de 
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către creditor, să mai rămână în contul de consemnațiuni vreo diferență restituibilă debitorului 
poprit106. 

b) în ce condiții o poprire înființată asupra sumelor atribuite debitorului în urma unei 
proceduri de distribuire poate fi executată fără a se aduce atingere dispozițiilor legale care 
reglementează această procedură și, în particular, fără a fi prejudiciate drepturile creditorilor 
care și-au depus titlurile, în timp util, pentru a participa la acea distribuire? 

c) poate fi înființată o poprire asupra sumelor rezultate din executarea silită, chiar și 
înainte de începerea procedurii de valorificare care ar genera acele sume sau, mai devreme de 
atât, chiar înainte de indisponibilizarea bunurilor ori, după caz, a veniturilor debitorului? 

 

4. Soluții 

a) Apreciem că suma ce ar urma să fie repartizată debitorului, sumă rezultând din 
valorificarea unor bunuri în cadrul unei proceduri execuționale derulate în favoarea unui singur 
creditor (creditorul beneficiar al încuviințării executării silite) ar putea fi poprită, chiar dacă, 
existând un singur creditor, procedura de urmat nu este aceea a distribuirii, menționată la art. 
873 alin. (2) C.proc.civ., ci procedura eliberării. 

b) În raport cu dispoziția inechivocă a art. 873 alin. (2) C.proc.civ., apreciem că trebuie 
recunoscută în favoarea unui creditor posibilitatea de a înființa, prin intermediul unui executor 
judecătoresc învestit într-o procedură execuțională inițiată de acel creditor împotriva debitorului 
din procedura generatoare de sume distribuibile, poprirea asupra sumelor atribuite debitorului 
respectiv în urma distribuirii operate în această din urmă procedură. 

Permisiunea dată de legiuitor unei asemenea popriri are ca premisă împrejurarea că, din 
diferite motive, acel creditor nu s-a înscris în procedura de distribuire întrucât, într-un asemenea 

 

106 Desigur, ipoteza în care, în urma executării prin poprire, să fie creditat contul de consemnațiuni 
indicat de executorul judecătoresc instrumentator al popririi, cu o sumă mai mare decât aceea cuvenită 
creditorului și, deci, susceptibilă de eliberare către acesta din urmă, nu este o ipoteză faptic imposibilă. 
Explicația creării unei asemenea diferențe, diferență care, inevitabil, ar fi supusă restituirii către debitorul 
poprit, ar putea să o dea fie menționarea, din eroare, a unei sume superioare celei legitim cuvenite 
creditorului popritor, urmată de consemnarea de către terțul poprit a sumei eronat determinate în adresa de 
poprire, fie, în situația popririi înființate în paralel la mai mulți terți popriți, conformarea față de poprire din 
partea a cel puțin doi terți popriți. În ambele variante, rezultatul este același, și anume consemnarea unei 
sume mai mari decât aceea care, cuvenindu-se creditorului, ar putea fi eliberată acestuia din urmă, astfel 
încât executorul judecătoresc, în paralel cu operațiunea eliberării sumei către creditor, în proporția cuvenită, 
este dator să restituie debitorului surplusul. Dacă însă în cazul valorificării de bunuri imobile sau mobile 
crearea unui surplus nu este decât expresia identificării, în urma unei proceduri de valorificare instrumentate 
conform legii, a unui adjudecatar care oferă, cu respectarea dispozițiilor legale, un preț superior sumei 
cuvenite creditorului, ipoteza, anterior descrisă, adică ipoteza popririi care conduce la consemnarea unei 
sume superioare sumei ce revine în mod legitim creditorului nu mai oferă un temei legal pentru crearea unei 
asemenea diferențe. În alți termeni, în această din urmă ipoteză, a popririi care creează surplus de sumă 
consemnată, este discutabil în ce măsură diferența dintre suma efectiv consemnată ca urmare a popriri și 
suma ce poate fi, în mod legitim, eliberată creditorului este, cu adevărat, o sumă rezultată din executarea 
silită; restituirea ei către debitor este obligatorie, dar ea apare mai mult ca o reparare de către executor a 
unei stări de nelegalitate, imputabile ori chiar neimputabile organului de executare, decât ca restituirea unei 
sume rezultate, în mod real, din executare. Diferența de nuanță explică, în opinia noastră, de ce, în acest 
din urmă caz, al consemnării unui excedent în urma popririi, excedentul nu poate face obiectul popririi: el 
nu a rezultat, în mod real-juridic, din procedura execuțională, ci apare ca un accident al acesteia... 
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caz, ar fi putut obține suma cuvenită sau, după caz, o parte din aceasta cu titlu de atribuire ei 
prin procesul-verbal de distribuire întocmit de executorul judecătoresc. 

c) Opinăm că poate fi înființată o poprire asupra sumelor rezultate din executarea silită, 
înainte de începerea procedurii de valorificare care ar genera acele sume sau chiar înainte de 
indisponibilizarea bunurilor sau a veniturilor debitorului. 

Prin urmare, dacă are cunoștință că împotriva debitorului său mai există o altă procedură 
execuțională, distinctă, așadar, de aceea inițiată de el însuși, creditorul poate înființa, prin 
intermediul executorului judecătoresc pe care l-a învestit în propria procedură execuțională, 
poprirea asupra sumelor care ar putea fi atribuite acelui debitor în urma procedurii execuționale 
de care a luat, între timp, cunoștință.  

În acest demers, creditorul nu ar fi condiționat de un anumit stadiu pe care cealaltă 
procedură execuțională ar urma să-l atingă pentru ca poprirea să producă efectul 
indisponibilizării asupra sumei care ar reveni debitorului prin procesul-verbal de distribuire 
întocmit, dacă va fi cazul, în acea procedură desfășurată în paralel cu procedura în cadrul căreia 
s-ar emite o asemenea poprire. 

 

5. Argumentele soluțiilor 

a) Poate fi poprită și suma ce ar reveni debitorului, cu titlu rezidual, de diferență, în 
procedura eliberării, către unicul creditor urmăritor, a sumei rezultate din valorificarea silită 

Dispoziția legală care permite unui creditor să poprească sume ce ar urma să fie 
repartizate unui debitor al său, în temeiul calității acestuia din urmă de creditor într-o altă 
procedură de executare silită, este plasată în materia procedurii distribuirii sumelor rezultate din 
executarea silită. 

 Interpretat strict, art. 873 alin. (2) C.proc.civ. nu ar permite decât poprirea 
sumelor cuvenite debitorului poprit ca urmare a unei proceduri de distribuire, 
nu și ca efect al eliberării sumei rezultate dintr-o executare silită (cu un unic 
creditor) 

Într-adevăr, art. 873 alin. (2) C.proc.civ. face referire la sume atribuite de executorul 
judecătoresc, atribuire făcându-se prin proiectul de distribuire dacă acesta, în lipsa obiecțiunilor, 
a rămas definitiv sau, în caz de obiecțiune, prin procesul-verbal de distribuire.  

Proiectul de distribuire sau, după caz, procesul-verbal de distribuire reprezintă acte de 
executare care nu pot fi emise decât în contextul unei proceduri de distribuire, adică atunci 
când există mai mulți creditori urmăritori sau intervenienți, așa cum dispune art. 869 alin. (1) 
C.proc.civ. Concret, este suficient ca în procedura execuțională să existe doi creditori urmăritori 
sau un creditor urmăritor și un creditor intervenient pentru ca sumele rezultate din executarea 
silită să facă obiectul procedurii de distribuire. Nu este relevant, pentru a determina incidența 
dispozițiilor legale în materie de distribuire că, în raport cu cuantumul sumei distribuibile, 
cuantumul creanțelor înscrise la distribuire și rangul fiecărei creanțe, s-ar putea ajunge, ca 
deznodământ la repartizarea (pentru a alege o noțiune neutră față de alternativa 
eliberare/distribuire) întregii sume distribuibile către unul dintre creditori; procedura este a 
distribuirii când s-au înscris doi sau mai mulți creditori, deci în funcție de numărul cererilor de 
înscriere, chiar dacă rezultatul procedurii este identic cu cel la care, întotdeauna, conduce o 
procedură de eliberare (adică suma consemnată este virată unui singur creditor). 
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 Interpretarea rațională impune extinderea, prin analogie, a aplicării art. 873 
alin. (2) C.proc.civ. și în sensul admisibilității popririi înființate asupra 
venitului constând într-o sumă repartizată debitorului poprit ca urmare a unei 
proceduri în care acesta avea calitatea de unic creditor (procedură de 
eliberare a sumei rezultate din executare) 

Dacă procedura distribuirii beneficiază de un set compact de dispoziții legale, respectiv 
art. 869 – 878 C.proc.civ., ca pachet de norme ce include textul anterior menționat (art. 873 alin. 
2 C.proc.civ.), regăsindu-se într-o secțiune dedicată procedurii de distribuire, în schimb 
procedura eliberării către creditor, unicul creditor prin ipoteză, a sumei rezultate dintr-o 
executarea silită beneficiază de o singură dispoziție.  

Această unică dispoziție este art. 864 C.proc.civ. care prevede că, dacă există un singur 
creditor urmăritor, după reţinerea cheltuielilor de executare, când este cazul, suma de bani 
realizată prin urmărirea silită se eliberează acestuia până la acoperirea integrală a drepturilor 
sale, iar suma rămasă disponibilă se predă debitorului. 

În pofida faptului că, în proximitatea acestei norme, nu este plasată o dispoziție similară 
art. 873 alin. (2) C.proc.civ., apreciem că rațiunea acestei din urmă dispoziții nu este 
indisolubil legată de aspectul că executarea silită generatoare a sumei de care, în tot sau în 
parte, are dreptul să beneficieze o persoană, creditor în acea procedură și, totodată, debitor 
într-o altă urmărire silită, este o executare care are o pluralitate de creditori. 

Opinăm că, din perspectiva recunoașterii posibilității înfințării unei popriri asupra sumelor 
atribuite creditorului de către executorul care procedează la distribuire, rațiunea dispoziției art. 
873 alin. (2) C.proc.civ., este aceea de a evidenția că cineva care datorează o sumă în temeiul 
unui titlu executoriu poate fi urmărit pentru orice fel de venituri, deci și pentru cele pe care 
acea persoană este pe cale să le obțină în temeiul unei calități diametral opuse, și anume aceea 
de creditor, calitate de care se prevalează chiar într-o altă procedură execuțională.  

Nu i s-ar putea imputa creditorului persoanei care are acest statut juridic…mixt, 
cumulând calitățile de debitor și de creditor (evident, nu în raport cu aceeași persoană, căci nu 
discutăm în acest loc o problemă de compensație), faptul că nu s-a înscris, și el, în cealaltă 
procedura execuțională, procedură în care debitorul său figurează în calitate de creditor: cele 
două proceduri execuționale au, în mod evident, debitori diferiți. 

Este la fel de evident că nu poate fi identificată o explicație pentru care legiuitorul  ar fi 
dorit să elimine din sfera veniturilor supuse popririi sumele pe care debitorul dintr-o procedură 
execuțională ar avea dreptul să le obțină ca efect al unei executări silite în care are calitatea de 
creditor (urmăritor), numai pentru motivul că, în această din urmă procedură, ar fi singurul 
creditor.  

Pledând în același sens, dar prin prisma altei perspective, apare ca imposibil de justificat 
de ce creditorul unei persoane care, într-o altă procedură execuțională, figurează ca unic creditor 
ar trebui să fie dezavantajat, prin lipsa accesului la poprirea sumelor pe care debitorul-creditor 
le-ar obține în urma eliberării sumei rezultate din procedura execuțională inițiată de acesta din 
urmă împotriva unui terț debitor, față de creditorul unei persoane care ar obține sume în urma 
unei proceduri de distribuire ocazionate de o premisă cu totul exterioară și independentă de 
voința atât a creditorului popritor, cât și a debitorului său direct, și anume premisa existenței 
unei pluralități de creditori (deci cel puțin un creditor în plus față de cel care este, în prima 
procedură menționată, debitor poprit) în procedura execuțională instrumentată împotriva unui 
terț debitor.  
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Rațiunea reglementării explicite a posibilității înființării popririi asupra sumelor atribuite 
prin proiectul de distribuire definitivat prin neformularea de obiecțiuni sau, după caz, prin 
procesul-verbal de distribuire face, în concluzie, ca inexistența, într-o anumită procedură 
execuțională, cea generatoare a sumei vizate de creditorul creditorului acelei proceduri, a unui 
al doilea creditor (urmăritor sau intervenient) să nu justifice exceptarea de la poprire a sumei 
eliberate unicului creditor, același cu debitorul poprit. 

În fond, așa cum proiectul de distribuire sau, după caz, procesul-verbal de distribuire 
identifică suma cuvenită fiecărui creditor dintre cei înscriși la distribuire, la fel încheierea de 
eliberare, deci actul corespondent emis de executorul judecătoresc la finele unei executări 
având un singur creditor, stabilește suma cuvenită acestuia, cu reținerea de către executor a 
cheltuielilor de executare care nu ar fi fost efectiv avansate de către creditor, precum și cu 
restituirea eventualei diferențe către debitor, dacă suma rezultă dintr-o executare consumată 
printr-o adjudecare al cărei preț a depășit atât suma totală datorată creditorului, cât partea de 
onorariu execuțional reținută, direct din prețul consemnat de adjudecatar, de către executorul 
judecătoresc. 

Concluzionând, în privința dreptului creditorului dintr-o procedură execuțională de a 
popri, în mâinile executorului judecătoresc care, într-o altă procedură execuțională, a stabilit 
suma cuvenită unui creditor, același cu debitorul din prima procedură, este cu totul neavenit să 
se distingă după cum debitorul-creditor era singurul din procedura din care a rezultat suma 
cuvenită ori era doar unul dintre cei doi sau mai mulți creditori urmăritori sau intervenienți din 
aceeași procedură generatoare de sume distribuibile. 

De aceea, în pofida faptului că extinderea, prin analogie, la ipoteze similare a dispozițiilor 
legale instituite în legătură cu o ipoteză anume rămâne un procedeu de interpretare și de aplicare 
a dreptului care, în principiu, trebuie evitat în materia dreptului procesual civil și, în particular, 
în aceea a executării silite, considerăm că un răspuns satisfăcător, concordant cu argumentele 
date de rațiune normei (adică a art. 873 alin. 2 C.proc.civ.), impune un asemenea procedeu. 

 Neconformarea executorului judecătoresc-terț poprit pentru suma 
repartizată cu titlu de eliberare a sumei consemnate, către unicul creditor din 
propria procedură atrage, la fel ca în cazul oricărei popriri, consecința 
validării popririi împotriva acelui executor  

Care ar putea fi consecința, exprimată într-un plan practic, a celor expuse în susținerea 
soluției de extindere a aplicării art. 873 alin. (2) C.proc.civ. și în ipoteza sumei supuse unei 
proceduri de eliberare? 

Concret, un creditor care, prin executorul judecătoresc învestit de el, a înființat poprire 
printr-o adresă comunicată unui alt executor judecătoresc pentru sumele ce urmează a fi 
eliberate de acesta persoanei care cumulează calitatea de creditor în procedura execuțională în 
care are loc eliberarea, pe de o parte, cu calitatea de debitor în dosarul de executare 
instrumentat de executorul autor al adresei de poprire, pe de altă parte, va fi îndreptățit, în caz 
de neconformare a executorului învestit cu eliberarea sumei (executorul transformat în terț 
poprit), să formuleze o cerere de validare a popririi.  

Refuzul de conformare formulat de executorul căruia i s-a comunicat adresa de poprire ar 
fi, probabil, întemeiat pe aspectul că dosarul de executare cu a cărui soluționare a fost învestit 
de debitorul-creditor are un singur creditor urmăritor, același cu debitorul indicat ca debitor 
poprit în adresa de înființare a popririi și, din acest motiv, ar face inaplicabil art. 873 alin. (2) 
C.proc.civ., în viziunea executorului-terț poprit, viziune tributară interpretării stricte și literale 
a normei anterior amintite. 
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Îndreptățirea creditorului de a obține executarea popririi va fi finalmente reflectată în 
soluția instanței de executare dată cererii de validare, soluție favorabilă creditorului popritor, 
dacă argumentele anterior expuse, singure ori cumulate cu altele identificate de instanța de 
executare, ar fi găsite fondate. 

Consecința, tipică admiterii cererii de validare și pronunțării unei hotărâri favorabile 
creditorului popritor, ar reprezenta-o transformarea executorului judecătoresc-terț poprit într-
un nou debitor al acelui creditor popritor, sub condiția rămânerii definitive a acestei soluții, cu 
titlu de sancțiune pentru un refuz neîntemeiat de a da curs popririi înființate asupra unei sume 
supuse eliberării dintr-o executare silită având un unic creditor urmăritor. 

b) Poate fi înființată poprirea și asupra sumelor distribuite debitorului, dar fără 
prejudicierea creditorilor înscriși la distribuire 

Într-un mod numai aparent surprinzător, art. 873 alin. (2) C.proc.civ. permite înființarea 
popririi nu doar asupra sumelor atribuite prin procesul-verbal de distribuire creditorilor din 
procedura execuțională care ocazionează distribuirea, ci și asupra sumelor atribuite debitorului. 

Nedumerirea pe care ar putea, la o primă vedere, să o genereze această soluție legislativă 
este aceea că, dacă vor să obțină sume rezultate din executarea silită derulată, la cererea 
unui alt creditor, dar o cerere formulată împotriva propriului lor debitor, creditorilor-terți le 
este suficient să formuleze cerere de intervenție în executarea silită generatoare de sume 
distribuibile ori, dacă sunt creditori urmăritori în alte proceduri execuționale derulate 
împotriva aceluiași debitor, să-și depună titlul executoriu pentru a participa la distribuire107. 

De aceea, după cum am menționat mai sus, premisa recunoașterii acestei posibilități este 
aceea că beneficiarul popririi este un creditor care, având deschisă o procedură execuțională 
împotriva celui care are calitate de debitor și în procedura generatoare de sumă distribuibilă, nu 
s-a înscris sau nu s-a putut înscrie în termen pentru a participa la distribuire alături de alți 
creditori ai aceluiași debitor.  

Un exemplu ar putea fi acela al creditorului care face parte din categoriile enumerate la 
art. 691 alin. (2) C.proc.civ.108, ceea ce-i permite să depună cererea de intervenție chiar și după 

 

107 Chestiunea de a ști dacă înscrierea la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită 
declanșată de un alt creditor împotriva aceluiași debitor este condiționată de parcurgerea procedurii de 
intervenție, în temeiul art. 690-696 C.proc.civ., sau presupune numai depunerea titlului a fost dezlegată de 
Înalta Curte de Casație și Justiție-Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă prin 
Decizia nr. 18 din 2018. Din considerentele acestei decizii rezultă, pe de o parte, că este necesară parcurgerea 
procedurii intervenției, dar, pe de altă parte, este asimilat creditorului urmăritor și creditorul care, nefiind 
parte în procedura în care intervine, a declanșat o proprie executare silită împotriva aceluiași debitor, 
asimilarea scutindu-l, prin urmare, pe un asemenea creditor de parcurgerea procedurii prealabile a 
intervenției în executarea silită care ocazionează distribuirea. Problema a fost examinată în prezentul Ghid, 
în seria problemelor din partea generală a acestuia. 

108 Potrivit art. 691 alin. (2) C.proc.civ., creditorii care au un drept real de garanţie asupra bunurilor 
urmărite şi care este conservat în condiţiile prevăzute de lege, creditorii care au creanţe având ca obiect 
venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene, precum şi alţi creditori 
privilegiaţi care intervin în cursul urmăririi silite au dreptul să participe la distribuire după rangul conferit de 
dreptul lor de preferinţă, chiar dacă cererea de intervenţie a fost făcută după expirarea termenului stabilit 
potrivit alin. (1), dacă şi-au depus titlurile de creanţă în termenul prevăzut la art. 869 alin. (2), în vederea 
întocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmărire.  
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termenul stabilit de executor pentru valorificarea bunurilor, cu condiția de a-și depune titlul în 
termenul de 10 zile prevăzut la art. 869 alin. (2) C.proc.civ. 

Or, dacă nu se conformează termenului de depunere a titlului sau, conformându-se, nu 
formulează cerere de intervenție neavând în derulare o proprie executare silită împotriva 
aceluiași debitor în temeiul titlului executoriu în baza căruia dorește să se înscrie la distribuire, 
acel creditor nu va putea participa la distribuire. 

Neputând participa la distribuire, un asemenea creditor, chiar dacă are, spre exemplu, un 
drept de ipotecă asupra bunului din a cărui valorificare silită a rezultat suma distribuibilă, nu va 
putea să-și satisfacă dreptul de creanță decât cu respectarea drepturilor procedurale prevăzute 
în favoarea creditorilor care participă la distribuire, fie ei de rang inferior ori neavând o cauză 
legitimă de preferință. 

În acest mod, un creditor ipotecar care nu a îndeplinit condițiile de a participa la 
distribuire va avea posibilitatea ca, prin intermediul executorului judecătoresc pe care l-a 
învestit într-o proprie procedură execuțională având același debitor cu cel din dosarul în care s-
a procedat la distribuire, să înființeze poprirea asupra sumei atribuite debitorului de 
executorul judecătoresc instrumentator al distribuirii. Acest din urmă executor judecătoresc 
va avea calitatea de terț poprit numai în măsura în care adresa de poprire îi va fi comunicată 
înainte de a pune la dispoziție, în numerar ori prin virament bancar, celui care are calitatea de 
debitor în ambele proceduri execuționale, suma atribuită lui prin proiectul de distribuire rămas 
definitiv prin neformularea de obiecțiuni sau, după caz, prin procesul-verbal de distribuire.  

În raport cu soluția propusă, mai sus, la pct. a), în sensul aplicării, prin analogie, a 
dispozițiilor art. 873 alin. (2) C.proc.civ., adică și în ipoteza eliberării sumelor rezultate din 
executarea silită având un unic creditor, rezultă că, în mod similar, fără a afecta suma supusă 
eliberării către acel creditor, fie acela un creditor chirografar ori de rang inferior, titularul unei 
creanțe dintre cele enumerate la art. 691 alin. (2) C.proc.civ. va putea, prin executorul 
judecătoresc învestit în propria procedură execuțională declanșată împotriva aceluiași debitor, 
să poprească diferența supusă restituirii către acesta din urmă.  

La fel ca în ipoteza distribuirii, poprirea înființată asupra unei sume supuse eliberării își 
va produce efectele numai dacă o asemenea diferență a fost ocazionată de consemnarea unui 
preț de adjudecare superior sumei compuse din partea cuvenită creditorului și cheltuielile de 
executare silită pe care executorul ar fi îndreptățit să le rețină direct din suma totală 
consemnată, la dispoziția sa, de către adjudecatar; în plus, această diferență nu mai poate face 
obiectul popririi, iar executorul judecătoresc nu va putea deține calitatea de terț poprit dacă 
diferența fusese pusă deja la dispoziția debitorului înainte de data la care celălalt executor, adică 
executorul învestit de creditorul popritor i-a comunicat adresa de înființare a popririi având ca 
obiect diferența cuvenită debitorului. 

 Pierderea termenului legal de depunere a creanței și, după caz, a formulării 
cererii de intervenție nu poate fi acoperită,în raport cu alți creditori, prin 
poprirea sumei repartizate debitorului în procedura distribuirii 

Cert este că existența unei cauze legitime de preferință sau încadrarea creditorului în 
oricare dintre categoriile enumerate la art. 691 alin. (2) C.proc.civ. nu-l îndreptățește pe un 
asemenea creditor la prelevarea, cu prioritate față de creditorii înscriși, cu respectarea 
cerințelor prevăzute de lege în acest scop, la distribuirea sumelor rezultate din executare, a 
părții care, în contextul în care creditorul privilegiat sau ipotecar ar fi parcurs aceleași cerințe, 
i s-ar fi cuvenit, cu prioritate, în acord cu ordinea de preferință prevăzută de lege. 
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c) O poprire asupra sumei repartizate debitorului în urma unei proceduri execuționale 
nu este prematură sau lipsită de efecte atunci când înființarea ei are loc chiar și înainte de a 
se proceda la măsurile de indisponibilizare a veniturilor sau bunurilor a căror valorificare ar 
genera, în final, acea sumă 

De cele mai multe ori, ideea popririi unor sume care ar putea fi atribuite debitorului, în 
calitatea sa de creditor, într-o altă procedură de executare silită se poate contura înainte ca 
acea procedură să fi ajuns în faza valorificării silite a bunurilor aparținând debitorului acelei 
proceduri, un debitor al debitorului creditorului interesat de perspectiva unei asemenea popriri. 

Este de subliniat că, indiferent de data când află de existența acelei proceduri 
execuționale în care debitorul său figurează în calitate de creditor sau de stadiul concret în care 
s-ar găsi acea procedură execuțională, acel creditor, virtualul creditor popritor, nici nu are la 
dispoziție alte soluții procedurale, în afara popririi în discuție, pentru satisfacerea propriei 
creanțe deținute față de debitorul-creditor.  

Astfel, soluția conexării celor două executări silite este exclusă, ca și aceea a intervenției 
în executarea silită inițiată, în calitate de creditor, de debitorul său deoarece creditorul la care 
ne referim are un alt debitor – și anume pe cel care a inițiat procedura execuțională generatoare 
de sume distribuibile - decât debitorul acestei din urmă proceduri execuționale. 

De aceea, aflând de existența unei proceduri execuționale avându-l drept creditor pe cel 
împotriva căruia a inițiat propria executare silită, creditorul nu poate fi decât interesat ca, în 
paralel cu urmărirea bunurilor mobile sau imobile ori poprirea diferitelor venituri identificate ca 
aparținând acelui debitor, să înființeze, prin executor, poprirea asupra venitului constând în sume 
ce ar urma să fie atribuite în viitor acelui debitor în urma unei executări silite la care debitorul 
respectiv și-ar fi valorificat titlul împotriva propriului debitor fie prin inițierea unei proceduri 
execuționale, fie prin intervenție într-o asemenea procedură. 

În practică, au fost chiar situații în care acest tip de poprire s-a dovedit chiar unica 
măsură execuțională eficientă, pe fondul împrejurării că starea de cvasiinsolvabilitate a 
debitorului din procedura în care, finalmente, se emite poprirea era determinată tocmai de 
inexistența altor active patrimoniale în afara creanței pe cale de a fi valorificată în urma unei 
proceduri execuționale. 

Soluția propusă este, o reamintim, să se recunoască creditorului dreptul de a înființa 
poprirea, prin executor, asupra sumelor care ar putea fi atribuite debitorului său în urma unor 
proceduri de executare silită în care acesta din urmă s-a înscris la distribuire ori, după caz, în 
calitate de unic creditor, ar putea fi îndreptățit la eliberarea sumelor consemnate la dispoziția 
sa.  

Exercitarea acestui drept ar fi legitimă în orice moment ulterior identificării acelor 
proceduri execuționale din care ar urma/putea să rezulte sume repartizate unei persoane 
care, creditori fiind în acele proceduri, este, în același timp, subiectul pasiv într-o altă 
procedură execuțională. 

 Poprirea înființată anterior consemnării sumei rezultate din executarea silită 
apare ca fiind o poprire înființată asupra unei creanțe sub condiție 

Executorii judecătorești care instrumentează procedurile cu potențial de a genera sume 
supuse unei astfel de urmăriri nu ar putea ignora popririle privindu-le ca premature, inadmisibile 
ori lipsite de obiect numai pentru motivul că, la data comunicării adresei de înființare a popririi 
având acest obiect specific, nu ar fi început procedura de valorificare în privința niciunui activ 
aparținând celui care are calitatea de debitor al debitorului-creditor (debitorul poprit) sau, mai 
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mult decât atât, în raport cu aceeași dată a înființării popririi nici măcar nu ar fi fost 
indisponibilizate bunuri ori venituri aparținând aceleiași persoane. 

Temeiul legal al unei asemenea popriri, înființate, în ambele ipoteze anterior descrise, 
înainte de întocmirea încheierii de eliberare a sumei către debitorul poprit, unic creditor în 
procedura în care are loc eliberarea, respectiv înainte de întocmirea procesului-verbal de 
distribuire, îl constituie art. 781 alin. (4) C.proc.civ.  

Conform acestui text de lege, se va putea popri şi creanţa cu termen ori sub condiţie, 
singura particularitate, care nu este însă de natură să afecteze validitatea popririi, fiind aceea 
că ea nu va putea fi executată decât după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii 
condiţiei. 

Poprirea asupra creanței constând în dreptul debitorului poprit de a pretinde executorului 
judecătoresc, în calitate de creditor urmăritor ori, după caz, de creditor intervenient, eliberarea 
sau, după caz, distribuirea de sume rezultate dintr-o executare silită derulată împotriva celui 
care era debitor al debitorului poprit poate fi asimilată, așadar, unei popriri având ca obiect o 
creanță condițională.  

Asimilarea cu poprirea înființată asupra unei creanțe condiționale se justifică ori de 
câte ori la data comunicării către executorul judecătoresc însărcinat cu eliberarea sau, după caz, 
cu distribuirea sumei către debitorul astfel poprit, a adresei de înființare a popririi vizând acea 
sumă, suma nu fusese consemnată la dispoziția acelui executor, privit ca terț poprit.  

Inclusiv ipoteza în care poprirea este comunicată executorului judecătoresc care a 
instrumentat procedura de valorificare, la o dată la care se consumase adjudecarea bunului 
aparținând debitorului acelei proceduri, nu altul decât debitorul debitorului poprit, trebuie 
tratată, în opinia noastră, tot ca o ipoteză de poprire înființată asupra creanței condiționale, 
măcar pentru argumentul că, fiind certă obligația adjudecatarului de plată a diferenței de preț, 
nu este la fel de cert că această diferență va fi și efectiv consemnată spre a deschide calea 
procedurii eliberării, respectiv a distribuirii către creditorul, respectiv creditorii îndreptățiți. 

Dacă adresa de înființare a popririi comunicată executorului însărcinat cu eliberarea sau, 
după caz, distribuirea sumei surprinde acea sumă neeliberată efectiv debitorului poprit, cel 
căruia, în calitate de creditor, ar urma să se facă eliberarea/distribuirea, suma aflându-se, 
așadar, în contul de consemnațiuni al executorului devenit terț poprit, nu mai suntem în 
prezența unei popriri înființate asupra unei creanțe condiționale și nici măcar a unei popriri 
având ca obiect o creanță cu termen.  

Într-adevăr, eliberarea către creditor a sumei consemnate și rezultate din executarea silită 
trebuie făcută de îndată ce suma a creditat contul de consemnațiuni, art. 864 C.proc.civ. 
neinterpunând un termen prohibitiv, măcar de o zi, între data consemnării sumei la dispoziția 
executorului judecătoresc, pe de o parte, și data la care acesta este dator să o elibereze 
creditorului, pe de altă parte.  

Similar, în procedura distribuirii, între momentul definitivării, prin lipsa unor obiecțiuni, 
a proiectului de distribuire, în temeiul art. 875 alin. (3) C.proc.civ., sau, dacă acestea au fost 
formulate, momentul definitivării procesului-verbal de distribuire, în temeiul art. 876-877 
C.proc.civ., pe de o parte, și momentul la care executorul judecătoresc este în măsură să 
efectueze plățile în acord cu modul de distribuire stabilit de el și cenzurat de instanța de 
executare, pe de altă parte, nu există un interval pe care organul de executare trebuie să-l 
respecte în sensul de a nu proceda încă la plată. 
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Așa stând lucrurile, dacă poprirea a fost înființată, prin comunicarea adresei de poprire 
către executorul judecătoresc-terț poprit, într-un moment în care suma supusă eliberării sau, 
după caz, distribuirii continuă să se afle în contul de consemnațiuni, obiectul ei este o creanță 
cu scadență deja existentă la data popririi, întrucât creditorul procedurii unde s-a făcut 
consemnarea, același cu debitorul poprit, avea dreptul la o plată imediat făcută de către 
executor. 

 Similar oricărei popriri înființate asupra unei creanțe condiționale, poprirea 
asupra sumelor care ar urma să rezulte dintr-o executare silită 
indisponibilizează de îndată sumele, dar nu obligă executorul terț poprit la o 
consemnare în termen de 5 zile de la înființare 

Rezultă din cele mai sus expuse în privința asimilării cu o poprire înființată asupra unei 
creanțe condiționale, a popririi înființate asupra sumelor cuvenite debitorului poprit în temeiul 
calității sale de creditor deținute într-o altă procedură execuțională, că această asimilare este 
importantă și pentru că explică de ce executorului judecătoresc-terț poprit nu i se poate 
pretinde o consemnare, la dispoziția executorului învestit de creditorul popritor, în termen 
de 5 zile de la comunicarea adresei de înființare a popririi. 

Într-adevăr, art. 781 alin. (1) C.proc.civ. stabilește un termen de 5 zile calculat, în 
ipoteza unor sume cu scadență viitoare înființării popririi, de la scadența acestor sume, 
termenul curgând chiar de la data înființării popririi109 numai dacă la aceeași dată suma datorată 
debitorului poprit de către terțul poprit devenise deja scadentă. 

Or, revenind la cazul de față, creanța deținută față de executorul judecătoresc-terț poprit 
de către debitorul poprit în calitatea lui de creditor în procedura instrumentată de acel executor, 
rămâne o creanță sub semnul condiției suspensive constând în consemnarea efectivă la dispoziția 
acelui executor a sumei care ar urma să fie eliberată, condiție dublată, în ipoteza incidenței unei 
proceduri de distribuire, de aceea a definitivării proiectului/procesului-verbal de distribuire a 
sumei consemnate. 

Prin urmare, până la îndeplinirea condiției suspensive astfel cum a fost anterior definită 
în termenii specifici speciei de poprire în discuție, poprirea vizează sume care ar urma să ajungă 
în stadiul de a fi eliberate ori distribuite; oricât de mare ar fi probabilitatea atingerii acestui 
stadiu, ea, probabilitatea atingerii stadiului eliberării/distriubirii, nu se confundă cu stadiul 
anterior menționat, ca atare.  

În consecință, termenul de 5 zile, ca termen imperativ prevăzut de lege pentru 
îndeplinirea de către terțul poprit a obligației de consemnare, nu începe să curgă împotriva 
executorului judecătoresc-terți poprit chiar de la data înființării popririi; nefiind în stadiul de 
a elibera suma către creditor ori, după caz, de a face către el plata sumei atribuite acestuia, 
executorul judecătoresc-terț poprit nu are la dispoziție premisa necesară executării obligației de 
consemnare în favoarea executorului învestit de creditorul popritor. 

Dar, când acel stadiu este atins, executorul, care, prin ipoteză, devenise deja terț 
poprit, are la dispoziție maximum 5 zile pentru consemnare. 

 

109 Așa cum vom sublinia mai jos, în conformitate cu art. 784 alin. (1) C.proc.civ., înființarea popririi 
are loc pe data comunicării către terțul poprit a adresei de înființare a popririi, moment care coincide cu 
indisponibilizarea sumei pentru care s-a înființat poprirea.  
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 Conduita executorului judecătoresc-terț poprit la momentul comunicării 
adresei de înființare a popririi asupra creanței (condiționale) privind sume ce 
ar urma să fie repartizate debitorului poprit în virtutea calității sale de 
creditor, deținute într-o altă procedură execuțională 

Argumente mai sus înfățișate explică de ce termenul de 5 zile, ca termen prevăzut 
imperativ la art. 787 alin. (1) C.proc.civ. pentru executarea de către terțul poprit a obligației de 
consemnare a sumei pentru care s-a înființat poprirea, nu începe să curgă chiar de la data 
înființării popririi atunci când executorul-terț poprit nu este în măsură, la data înființării popririi, 
să procedeze la plată către debitorul-creditor. 

Acest aspect nu-l îndrituiește însă pe executorul judecătoresc-terț poprit să ignore 
efectul imediat al înființării popririi, și anume cel prevăzut la art. 784 alin. (1) C.proc.civ.: 
indisponibilizarea sumei poprite, în mâinile terțului poprit, încă din momentul comunicării 
adresei de înființare a popririi. 

Consecința acestui efect, consumat concomitent cu înființarea popririi, îl reprezintă 
interdicția terțului poprit de a permite debitorului poprit orice plăți sau operațiuni care ar 
diminua suma indisponibilizată încă de la momentul înființării popririi, interdicția fiind 
aplicabilă, în privința acestei sume, până la plata integrală a sumei datorate și fără a fi exceptată 
perioada în care executarea silită ar fi suspendată. 

Cu titlu de exemplu, executorul judecătoresc nu va putea da curs solicitării creditorului 
la stăruința căruia instrumentează o procedură execuțională din care au rezultat sume ce-i pot fi 
eliberate, dacă obiectul solicitării îl reprezintă plata acelei sume către un terț, în baza unei 
cesiuni privind creanța constând în dreptul referitor la acea sumă, dacă executorul constată că 
data certă a cesiunii respective este ulterioară înființării popririi. 

Argumentul respingerii solicitării evocate este dat tocmai de aspectul că, prin înființarea 
popririi, chiar dacă obiectul ei apărea, inițial, ca o creanță condițională, a operat imediat, deci 
din momentul comunicării popririi către executorul judecătoresc-terț poprit, efectul de 
indisponibilizare a creanței astfel poprite. Pe cale de consecințe, executorul judecătoresc-terț 
poprit nu mai poate da efect unei cesiuni care, la data încheierii cesiunii, era consimțită de către 
un titular de creanță (creditorul care-l învestise pe executorul-terț poprit) lipsit, din cauza 
popririi, de dreptul de dispoziție asupra acelei creanțe. 

 Concluzii privind conduita executorului judecătoresc devenit terț poprit în 
privința sumelor rezultate dintr-o executare silită 

În concluzie, fiindu-i comunicată o adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care 
ar urma ca, în funcție de evoluția executării pe care o instrumentează, să le plătească unei 
persoane împotriva căreia creditorul popritor a inițiat o executare silită, executorul 
judecătoresc va trebui să-și asume imediat calitatea de terț poprit și, în consecință: 

a) să nu distingă după cum, în propria procedură, există un singur creditor sau o 
pluralitate de creditori; 

b) să dea curs popririi înființate asupra sumei atribuite și încă neplătite debitorului din 
propria procedură, poprire înființată de un creditor al aceluiași debitor, dar care nu s-a înscris, 
în condițiile legii, la distribuire, cu condiția de a nu prejudicia drepturile creditorilor care s-au 
înscris la distribuire chiar dacă aceștia din urmă ar avea creanțe plasate, în ordinea de preferință 
prevăzută de lege, după creanța creditorului popritor; 
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c) să nu refuze a lua act de poprire pentru motivul că aceasta ar fi înfiintață (mult 
prea) înainte de a rezulta sume din executarea silită pe care o instrumentează la cererea sau 
și în interesul celui care, în schema popririi, apare ca terț poprit, ci să privească o asemenea 
poprire ca pe una înființată asupra unei creanțe condiționale, ceea ce implică, înainte de 
toate, indisponibilizarea creanței constituind obiect al popririi încă din momentul înființării 
acesteia. 
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4.4 Urmărirea și valorificarea bunurilor imobile 
 

Problema nr. 10 
 

1. Enunțarea problemei 

Care sunt consecințele Deciziei RIL nr. 2/2018 și care poate fi conduita executorului 
judecătoresc în instrumentarea procedurilor de executare silită vizând bunuri sau venituri 
sechestrate în procesul penal? 

 

2. Sediul materiei 

- art. 857 alin. (3)-(4) C.proc.civ.; 

- art. 2.345 C.civ.; 

- art. 261 C.pen.; 

- art. 27 alin. (1), art. 249 C.proc.pen.; 

- art. 195 alin. (5) din Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 700/2014 pentru 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte 
funciară din 9 iulie 2014110 

- Decizia RIL nr. 2/2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul 
competent pentru soluționarea recursului în interesul legii111 

 

3. Conturarea ipotezei și formularea întrebării 

Înainte de a formula întrebările, nu puține, care particularizează problema în discuție, 
este util să reamintim, în puține cuvinte, stadiul practicii judiciare, dar și unele tendințe 
manifestate de organele de urmărire penală înainte de pronunțarea Deciziei RIL nr. 2/2018. 

Subsecvent acestei abordări, care, la prima vedere, ar părea că ar prezenta interes 
exclusiv istoric, este oportun să se observe conținutul dispozitivului aceleiași decizii, tocmai 
pentru a înțelege de ce, fiind soluționat recursul în interesul legii, într-un sens chiar favorabil 
executării silite civile, se pot pune întrebări legate de sfera de aplicare și consecințele deciziei. 

 

 

110 Publicat în M. Of. Partea I, nr. 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare. 

111 Publicată în M. Of. Partea I, nr. 463 din 5 iunie 2018. 
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 Practica neunitară în privința problemei de drept soluționate de Înalta Curte 
și consecințele suportate, pe alocuri, de executorii judecătorești 

Prin Decizia nr. 2/2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul 
competent pentru soluționarea recursului în interesul legii, instanța supremă a clarificat una 
dintre problemele cele mai controversate ridicate în practica executării silite, o problemă cu atât 
mai spinoasă cu cât interferarea ei cu materia dreptului procesual penal a generat, uneori, pe 
fondul unei reglementări penale specifice – infracțiunea de sustragere de sub sechestru112 – 
consecințe nefavorabile la adresa unor executori judecătorești. 

Concret, aceste consecințe s-au repercutat asupra executorului judecătoresc atunci 
când, instrumentând proceduri de executare siltă având ca obiect imobile asupra cărora, ulterior 
începerii, la cererea creditorilor ipotecari, a urmăririi silite imobiliare, s-au instituit măsuri 
asigurătorii într-o cauză penală, fie aflată în faza urmăririi penale, fie în aceea a judecății 
penale. 

Practica instanțelor de executare a părut să dea prioritate executării silite, respingând 
contestații la executare formulate de Ministerul Public împotriva executării silite întreprinse 
asupra unui imobil asupra căruia fusese înființată măsura sechestrului asigurător într-o cauză 
penală. 

În pofida acestei tendințe jurisprudențiale, relevante în contextul în care era conturată 
chiar de instanțele specializate în verificarea legalității procedurii execuționale (instanțele de 
executare), executorii judecătorești s-au confruntat, fie și izolat, cu urmăriri penale începute 
pentru săvârșirea infracțiunii anterior menționate. Așadar, în unele cazuri, dincolo de contextul 
unei divergențe de jurisprudență, divergență confirmată, de altfel, la un nivel cât se poate 
de...oficial, prin chiar promovarea unui recurs în interesul legii (cel soluționat finalmente prin 
Decizia RIL nr. 2/2018), o anumită opțiune a executorului judecătoresc, și anume aceea de a 
continua executarea silită, care constituia una dintre soluțiile împărtășite de judecători înșiși, a 
fost evaluată de unele organe de urmărire penală din teritoriu ca fiind, nici mai mult, nici mai 
puțin, decât o conduită infracțională. 

 Soluția dată de instanța supremă și întrebările pe care le generează sfera ei 
de aplicare 

Instanța supremă, prin decizia amintită, a statuat că existența unui sechestru asigurător 
penal asupra unui bun imobil nu suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar al 
cărui drept de ipotecă devenise opozabil terților anterior înființării măsurii asigurătorii în 
procesul penal. În consecință, a adăugat instanța supremă în dispozitivul aceleiași decizii, nu se 
poate dispune nulitatea actelor de executare ulterioare înființării măsurii asigurătorii instituite, 
cu privire la bunul ipotecat, în procesul penal. 

În dispozitivul deciziei, ca și în considerentele sale, Înalta Curte a raportat textul art. 
2.345 C.civ., ca temei legal al prerogativelor specifice creditorului ipotecar – dreptul de urmărire 
și dreptul de preferință – la dispozițiile care reglementau obiectul, condițiile, efectele și 
încetarea măsurilor asiguratorii în procesul penal, în vechiul Cod de procedură penală (art. 163) 
și în noul Cod de procedură penală (art. 249). 

 

112 Avem în vedere infracțiunea prevăzută al art. 244 din Codul penal din 1968, respectiv 
infracțiunea prevăzută la art. 261 din Codul penal în vigoare. 
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Cum, în lumina acestei decizii, ipoteza particulară a conflictului dintre urmărirea silită 
asupra imobilului ipotecat declanșată la cererea creditorului ipotecar, pe de o parte, și măsura 
asigurătorie a sechestrului penal instituit asupra imobilului anterior ipotecat, pe de altă parte, a 
primit un răspuns care se impune ca obligatoriu pentru instanțele de fond, atât civile (instanțele 
de executare, în particular), cât și penale, deci cu atât mai mult față de organele de urmărire 
penală, rămâne util să se examineze întinderea reală a sferei de aplicare și a consecințelor 
acestei decizii, din perspectiva următoarelor aspecte: 

a) decizia Înaltei Curți permite executorului judecătoresc să înceapă executarea silită 
asupra imobilului ipotecat chiar dacă măsura sechestrului asigurător a fost dispusă de organul 
penal competent, fie în faza urmăririi penale, fie în faza judecății, înainte de începerea 
urmăririi silite? 

Problema prezintă interes practic întrucât formularea din dispozitivul deciziei - „existența 
unui sechestru asigurător penal asupra imobilelor unei persoane fizice sau juridice nu suspendă 
executarea silită începută de un creditor ipotecar (subl. ns. – B.D.)” – ar putea, la o primă 
lectură, să sugereze o aplicare restrictivă a deciziei, întemeiată pe o anumită cronologie a celor 
două proceduri, în sensul ca începerea executării silite să preceadă în mod necesar aplicarea 
măsurii asigurătorii, fără a se concepe ordinea inversă; 

b) poate executorul judecătoresc, în raport cu considerentele decizorii ale deciziei 
instanței supreme, să continue urmărirea silită notată, la cererea unui creditor chirografar, în 
cartea funciară dacă, ulterior aceste notări, este notată și măsura sechestrului asigurător 
dispusă de organul penal competent? 

c) pronunțarea Deciziei RIL nr. 2/2018 înlătură pe deplin impedimentele pe care 
sechestrul asigurător imobiliar instituit în procesul penal era susceptibil să le aducă urmăririi 
silite imobiliare de la începerea ei până la finalizarea ei cu succes, cu precădere în faza 
adjudecării imobilului și a întabulării, pe acest temei, a dreptului de proprietate în favoarea 
adjudecatarului? 

d) este decizia instanței supreme, în lumina considerentelor sale decizorii, una de 
principiu pentru raportul dintre executarea silită indirectă, indiferent de modalitatea în care 
ea se derulează – urmărire imobiliară, urmărire mobiliară sau poprire -, pe de o parte, și măsurile 
asigurătorii instituite în procesul penal, pe de altă parte, cu consecința, în cazul unui răspuns 
afirmativ, aplicării Deciziei RIL nr. 2/2018 și atunci când cele două proceduri intră în concurență 
cu privire la același bun mobil corporal, incorporal ori în privința aceluiași venit? 

 

4.Soluții 

a) Apreciem că executarea silită poate începe, la cererea creditorului ipotecar, chiar 
dacă, la data începerii executării silite, era instituită măsura sechestrului asigurător în 
procesul penal. 

Cu alte cuvinte, așa cum nu ar putea să suspende o executare silită pe care ar surprinde-
o în curs de derulare, măsura sechestrului asigurător instituită în procesul penal asupra imobilului 
ipotecat nu ar putea nici să împiedice începerea unei urmăriri silite imobiliare, la cererea 
creditorului ipotecar, aplicabilitatea Deciziei RIL nr.2 /2018 nedepinzând de ordinea în care se 
succed cele două proceduri.  
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b) În opinia noastră, executorul judecătoresc poate continua urmărirea silită imobiliară 
la cererea unui creditor chirografar, chiar dacă, ulterior începerii urmăririi, este aplicată 
măsura sechestrului asigurător. 

c) Lipsită de echivoc în privința faptului că existența unui sechestru asigurător imobiliar 
instituit în procesul penal nu reprezintă un impediment la urmărire silită imobiliară, decizia 
instanței supreme a creat consecințe importante dincolo de cele explicite, menționate în 
decizie.  

Astfel, sub influența acestei decizii au fost modificate dispoziții din legislația secundară 
a publicității imobiliare, care, în forma anterioară Deciziei RIL nr. 2/2018, formă care, de altfel, 
a supraviețuit până la începutul anului 2020, a creat serioase dificultăți adjudecatarului în 
încercarea sa de a obține întabularea, pe temeiul adjudecării, a dreptului său de proprietate.  

Concret, fără temei în dispozițiile Codului de procedură civilă ori în cele ale Legii nr. 
7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, lege în a cărei aplicare este emis, Ordinul nr. 
700/2014 al Directorului A.N.C.P.I. condiționa, până de curând, radierea sechestrului penal, 
chiar și în contextul întabulării dreptului de proprietate în favoarea adjudecatarului, de acordul 
organului penal care a înființat măsura asigurătorie. 

În prezent, acest acord nu mai este necesar în cazul adjudecării imobilului sechestrat 
asigurătoriu, astfel încât întabularea dreptului de proprietate în favoarea adjudecatarului 
conduce, în aplicarea dispozițiilor Codului de procedură civilă, la radierea măsurii asigurătorii. 

d) Considerăm că, referindu-se în particular la materia imobiliară, Decizia RIL nr. 2/2018 
permite, prin considerentele sale decizorii, să se susțină, într-un plan mai larg, ideea posibilității 
începerii și continuării urmăririi silite asupra oricărui bun, imobil sau mobil, venit ori creanță, 
chiar dacă ar face obiectul unei măsuri asigurătorii în procesul penal. 

 

5. Argumentele soluțiilor 

a) Preexistența sechestrului penal asigurător nu se opune începerii unei urmăriri silite 
imobiliare 

Decisivă în argumentarea soluției date de instanța supremă pare să fie analizarea efectelor 
pe care le produce notarea ipotecară obținută prin aplicarea măsurii asigurătorii a sechestrului 
imobiliar dispuse în procesul penal. 

 Notarea ipotecară luată în vederea aplicării măsurii asigurătorii nu valorează 
interdicție în raport cu o executare silită, deci cu o procedură întemeiată pe 
un titlu executoriu 

Astfel, după ce reține că indisponibilizarea imobilului ca urmare a aplicării sechestrului nu 
antrenează și insesizabilitatea acelui imobil (parag. 68-69 din decizie), Înalta Curte (parag. 71 
din decizie) subliniază că notarea ipotecară obținută de parchet în aplicarea sechestrului nu 
face decât să confere opozabilitate acestei măsuri. Această opozabilitate, subliniază în 
continuare instanța supremă, nu valorează prioritate la executare acordată față de executarea 
silită civilă în modalitatea specifică a urmăririi silite imobiliare, „neexistând vreun text de lege 
care să confere un drept de preferință celui în beneficiul căruia a fost instituită măsura, fie 
acesta chiar statul (subl. ns. – B.D.)”. 

Plecând de la aceste premise, instanța supremă (parag. 73 din decizie) observă că 
„notarea ipotecară nu afectează în vreun fel valabilitatea ori ordinea de prioritate a 
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garanțiilor și sarcinilor anterior instituite și înscrise în cartea funciară asupra aceluiași 
bun, neexistând nicio dispoziție normativă care să ofere suport pentru o asemenea susținere 
(subl. ns. – B.D.)”. 

Cum, prin ipoteză, dreptul de ipotecă asupra bunului imobil care face obiectul sechestrului 
asigurător dispus de organul penal competent, fie el organul de urmărire penală sau, după caz, 
instanța penală, nu s-a putut constitui, în mod valabil, decât anterior notării acestei măsuri în 
cartea funciară – notarea sechestrului asigurător în cartea funciară împiedică nu doar înstrăinarea 
imobilului, ci orice act de dispoziție asupra acelui imobil, deci inclusiv constituirea unei garanții 
reale – înseamnă că anterioritatea ipotecii față de măsura asigurătorie penală devine un 
argument suficient pentru a nega acesteia din urmă aptitudinea de a împiedica valorificarea, 
inclusiv pe calea urmăririi silite, a celei dintâi. 

În concluzie, indiferent dacă începe executarea silită anterior înființării sechestrului 
penal asigurător sau ulterior acestuia, creditorul ipotecar își menține preferința, una definitiv 
câștigată prin constituirea și publicitatea garanției sale la o dată la care nu era instituită măsura 
asigurătorie în procesul penal.  

Preferința creditorului ipotecar se va manifesta nu doar sub aspectul dreptului de a 
începe și de a continua executarea silită, netulburat de existența măsurii asiguratorii instituite 
de organul penal competent (prioritatea execuțională, una de ordin procedural), ci și sub 
aspectul îndestulării, cu prioritate față de creanța pentru a cărei protecție a fost instituită 
măsura asigurătorie, din prețul obținut în urma adjudecării imobilului ipotecat, la licitație 
publică în cursul executării silite (dreptul de preferință, prioritatea de ordin substanțial)113. 

În concluzie, dacă măsura asigurătorie a fost aplicată după data începerii executării silite 
la cererea creditorului ipotecar ori, dimpotrivă, înainte de această dată, nu prezintă niciun 
interes, Decizia RIL nr. 2/2018 aplicându-se, în egală măsură, ambelor ipoteze, în sensul de a 
permite continuarea, netulburată, a urmăririi silite imobiliare potrivit dispozițiilor în materie ale 
Codului de procedură civilă. 

b) Măsura asigurătorie în procesul penal nu blochează nici urmărirea silită imobiliară 
inițiată de un creditor chirografar  

În justificarea dreptului creditorului ipotecar de a proceda, prin executor judecătoresc, la 
începerea și continuarea executării silite, instanța supremă nu se întemeiază, în mod esențial 
și decisiv, pe dreptul de preferință, ca prerogativă care, alături de dreptul de urmărire, 

 

113 În ipoteza, nu des întâlnită în practică, în care creditorul ipotecar, în paralel cu executarea silită, 
s-a constituit, pentru suma totală la care era îndreptățit ca efect al creanței sale ipotecare, ca parte civilă 
în procesul penal, iar singura rațiune a instituirii măsurii asigurătorii în procesul penal era aceea a reparării 
prejudiciului cauzat prin infracțiune creditorului ipotecar-parte civilă, preferința de care creditorul ipotecar 
se bucură în considerarea executării silite făcute în beneficiul său și la cererea sa devine... invizibilă. Pe de 
altă parte, în considerentele Deciziei RIL nr. 2/2018 (parag. 85 lit. a pct. v din decizie, citat mai jos) se 
subliniază că, tocmai în raport cu existența unui titlu executoriu în favoarea creditorului ipotecar și a 
dreptului de preferință ca prerogativă a dreptului de ipotecă, o constituire de parte civilă în procesul penal 
ar fi lipsită de interes pentru că nu ar putea conduce decât la crearea în beneficiul creditorului ipotecar 
respectiv a unui nou și, deci, inutil, titlu executoriu în latura civilă a procesului penal, iar transformarea 
măsurii asigurătorii, instituite în procesul penal, într-o măsură executorie prin efectul hotărârii de 
condamnare a inculpatului-debitor nu ar putea aduce nimic în plus față de ce aducea creditorului ipotecar 
prerogativa preferinței încă de la înscrierea ipotecii în registrul de publicitate imobiliară. 
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definește în general drepturile reale accesorii drepturilor de creanță și, în particular, dreptul de 
ipotecă. 

Într-adevăr, în partea de concluzii, Înalta Curte subliniază că, prin natura sa, dedusă din 
dispozițiile legale care-i reglementează efectele, măsura asiguratorie instituită în procesul 
penal, chiar dacă ar fi subsumată unui scop care excede laturii civile a procesului penal, fiind 
legat de aplicarea unor pedepse ori măsuri de siguranță (amendă penală, confiscare specială, 
confiscare extinsă), nu poate suspenda o procedură de executare silită. 

Considerentele ce conduc la această teză pun accentul pe următoarele argumente: - 
inexistența unei norme, în legislația procesual penală ori în aceea a executării silite, care să 
prevadă expres că executarea silită nu poate începe ori, după caz, este suspendată prin 
efectul aplicării măsurilor asigurătorii în procesul penal (parag. 85 lit.a pct. i din decizie); 

- aducerea la îndeplinire a unei creanțe certe, așa cum este, prin ipoteză, creanța care 
permite declanșarea executării silite114, nu poate fi blocată de existența unei măsuri 
asigurătorii. O asemenea măsură, atât timp cât își păstrează acest statut și nu se transformă, 
prin efectul soluționării definitive a cauzei penale, într-o măsură susceptibilă de executare silită, 
este subordonată unei creanțe eventuale, indiferent că este vorba de creanța bugetară 
corespunzătoare amenzii penale, confiscării speciale, confiscării existente ori de creanța părții 
civile cu titlu de reparare a prejudiciului în cadrul laturii civile a procesului penal (parag. 85 lit. 
a pct. iii din decizie); 

- principiul „penalul ține în loc civilul” este aplicabil în cazul în care, fiind început 
procesul penal, există o acțiune pe rolul instanțelor civile având ca obiect repararea 
prejudiciului cauzat prin fapta ilicită cercetată în procesul penal în valența ei eventuală de 
infracțiune. Un asemenea principiu, susținut de art. 27 alin. (1) din Codul de procedură penală, 
ca text care are în vedere suspendarea judecății în fața instanței civile până la soluționarea 
cauzei penale în primă instanță, nu este aplicabil atunci când în derulare nu este o acțiune civilă, 
ci o procedură execuțională (parag. 85 lit. a pct. iv din decizie). 

Parcurgerea acestor argumente relevă că, pentru a nega măsurilor asigurătorii în 
procesul penal aptitudinea de a bloca o executare silită, instanța supremă nu face uz de 
circumstanța specifică a existenței unei creanțe ipotecare, ci contrapune măsurilor asigurătorii 
instituite în procesul penal procedura de executare silită însăși ca procedură care, înainte de 
toate și de o manieră calitativ superioară acestor măsuri asigurătorii, fie ele luate de organele 
penale, se întemeiază pe o creanță certă. 

Este adevărat că, după expunerea argumentelor anterior evocate, instanța supremă ia în 
considerare și ipoteza specifică (parag. 85 lit. a pct. v din decizie), în raport cu care, de altfel, i 
s-a cerut să asigure interpretarea unitară a dispozițiilor legale în discuție, și anume ipoteza unei 
creanțe garantate printr-o ipotecă asupra imobilului vizat, deopotrivă, și de măsură asiguratorie. 
Evocat doar la finalul argumentelor expuse pentru a sublinia prioritatea executării silite ca 
prioritate, așadar, independentă de existența unei garanții reale asociate creanței puse în 
executare, cazul specific al creditorului ipotecar este adus în discuție de Înalta Curte numai 
pentru a releva că soluția suspendării executării silite ar fi „și lipsită de interes, având în 
vedere că ipoteca îi conferă creditorului ipotecar prioritate chiar în ipoteza în care procesul 

 

114 Reamintim că, în timp ce o creanță sub termen sau condiție poate participa, în condițiile și limitele 
prevăzute de lege, la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită (art. 663 alin. 5 C.proc.civ.), 
procedura de executare silită, ca procedură în afara căreia nici nu ar putea avea loc o asemenea distribuire, 
nu poate începe decât în prezența unei creanțe certe, lichide și exigibile (art.663 alin. 1 C.proc.civ.).  
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penal s-ar finaliza cu o soluție de condamnare, iar măsurile asigurătorii ar fi menținute în 
vederea realizării scopului pentru care au fost înființate (subl. ns. – B.D.)”.  

În alți termeni, instanța supremă aduce în primplan cazul particular al creditorului 
ipotecar numai pentru a accentua că, în prezența lui, o eventuală soluție în sensul suspendării 
executării silite întemeiată pe existența măsurii asigurătorii penale, ar fi perfect inutilă, 
nefăcând altceva decât să întârzie un deznodământ ce se profila inevitabil de la data înscrierii 
ipotecii în registrul de publicitate imobiliară: îndestularea titularului garanției reale, cu prioritate 
față de orice alt creditor, din prețul rezultat în urma valorificării silite a imobilului grevat de 
garanție. 

Or, în contextul în care, așa cum am văzut, dreptul de preferință de care se bucură creanța 
ipotecară este, aproape cu desăvârșire, ignorat de instanța supremă în demersul ei de a justifica 
accesul creditorului la executare silită asupra unui imobil grevat de o măsură asigurătorie 
înființată de organul penal competent, se poate aprecia că același acces trebuie recunoscut 
oricărui creditor, cu condiția de a deține un titlu executoriu și, desigur, de a avea un drept 
de creanță, chiar lipsit de garanții, care să satisfacă însă exigențele prevăzute la art. 663 
C.proc.civ. : certitudine, lichiditate și exigibilitate. 

 Înalta Curte s-a referit, în dispozitiv, doar la prioritatea creditorului ipotecar 
deoarece doar ipoteza lui a făcut obiectul sesizării 

De aceea, în raport cu considerentele decizorii ale soluției pronunțate de instanța 
supremă, reiese că referirea, limitativă în dispozitivul deciziei, la ipoteza creanței ipotecare 
nu se explică decât prin aceea că aceasta a fost ipoteza ce a făcut obiectul învestirii Înaltei 
Curți, iar nu pentru că accesul la executare silită ar putea fi recunoscut numai în virtutea 
garanției ipotecare atașate creanței. 

Este adevărat și rămâne, de principiu, valabil că executorul judecătoresc trebuie să 
manifeste o maximă diligență și o precauție pe măsură în interpretări de natură extensivă, tocmai 
pentru a nu vulnerabiliza procedura execuțională pe care o instrumentează, prin interpretări 
temerare, fie ale unor dispoziții legale, fie ale unor hotărâri judecătorești cu valoare apropiată 
de aceea a legii, așa cum este cazul deciziilor pronunțate în recursul în interesul legii ori în 
dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Nu mai puțin însă Decizia RIL nr. 2/2018 face parte dintre hotărârile judecătorești care 
pun în valoare întinderea oferită prin Noul Cod de procedură civilă autorității de lucru judecat 
a hotărârii judecătorești, ca una nelimitată doar la dispozitiv, ci, conform art. 430 alin. (2) 
C.proc.civ., și la considerentele pe care acesta se sprijină. 

Cum și deciziilor date în recursul în interesul legii le sunt aplicabile dispozițiile 
generale în materie de efecte ale hotărârilor judecătorești, dispoziții printre care se înscrise 
și norma anterior amintită (art. 430 alin. 2 C.proc.civ.), rezultă că, în valorificarea deschiderii 
reale pe care considerentele decizorii ale Deciziei RIL nr. 2/2018 o manifestă către orice creanță 
certă, lichidă și exigibilă, cuprinsă, în plus, într-un titlu executoriu, executorul judecătoresc are 
dreptul de a instrumenta procedura execuțională asupra unui imobil aflat sub sechestru penal 
asigurătoriu și atunci când stăruința în executare provine de la un creditor chirografar. 

c) Legislația secundară în materia publicității imobiliare a fost pusă de acord cu Decizia 
RIL nr. 2/2018 

Înalta Curte a fost învestită cu dezlegarea problemei generatoare de practică neunitară 
constând în raportul dintre măsurile asiguratorii în procesul penal, pe de o parte, și executarea 
silită care ar viza bunurile imobile asupra cărora măsura ar fi instituită, pe de altă parte. 
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În paragraful nr. 85 din decizie, paragraf cu care încep concluziile deciziei, instanța 
supremă face o recapitulare a argumentelor în lumina cărora, în primul rând, „instituirea 
sechestrului penal nu poate duce la suspendarea legală a executării silite în cazul în care un alt 
creditor ce deține un titlu executoriu a solicitat executarea silită a imobilului sechestrat”, iar, în 
consecința acestei dezlegări, „instituirea sechestrului penal nu determină nulitatea actelor de 
executare ulterioare înființării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra acelorași bunuri, 
neputând constitui un impediment la inițierea și/sau continuarea executării silite”. 

Această dezlegare, lipsită de orice echivoc în privința validității tuturor actelor de 
executare silită pe care le presupune începerea și continuarea executării silite până la încetarea 
acesteia, s-a dovedit a fi una salutară pentru modificarea unor dispoziții ale Regulamentului 
de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară din 9 iulie 2014, cu 
modificările ulterioare, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 700/2014. 

Modificarea nu a fost una imediată pronunțării Deciziei RIL nr. 2/2018, însă a fost, cu 
certitudine, inspirată de această decizie, fiind în sensul de a elimina, în cazul întabulării dreptului 
de proprietate în favoarea adjudecatarului, acordul cerut organului penal care a înființat măsura 
sechestrului penal asigurător, în vederea radierii din cartea funciară a notării acestei măsuri. 

Astfel, dacă, în temeiul art. 195 alin. (5) din Regulament, în forma anterioară datei de 6 
ianuarie 2020, acest acord, contrar dispozițiilor Codului de procedură civilă115, condiționa 
radierea notării măsurii asigurătorii instituite în procesul penal asupra imobilului supus urmăririi 
silite, dispoziția anterior menționată prevede, în forma sa actuală, 4 temeiuri distincte pentru a 
se dispune radierea, și anume: 

- ordonanţa emisă de procuror sau hotărârea judecătorească prin care se dispune ridicarea 
măsurii asigurătorii;  

- actul de adjudecare emis de executorul judecătoresc (art. 195 alin. 5 lit. b din 
Regulament);  

- hotărârea judecătorească definitivă pronunţată într-o acţiune în rectificarea cărţii 
funciare;  

- certificatul emis de instanţa de judecată, care să cuprindă soluţia cu privire la dispunerea 
radierii sechestrului.  

Prin urmare, în raport cu această importantă modificare legislativă, deloc de ignorat chiar 
dacă s-a consumat în zona legislației secundare, nu se mai pune problema unor diligențe pe 
care executorul judecătoresc, fără a avea vreo obligație legală în acest sens, era oportun să le 
manifeste, în epoca anterioară modificării evocate, în special față de licitatori, în sensul de a-i 
preveni, eventual, înainte de începerea licitării propriu-zise, asupra impedimentelor pe care, în 
cazul adjudecării, le-ar întâmpina în demersul întabulării dreptului de proprietate în cartea 
funciară; în versiunea anterioară datei de 6 ianuarie 2020, o asemenea întabulare, privitoare la 
un imobil adjudecat în executarea silită fiind grevat de un sechestru asigurătoriu instituit în 
procesul penal, era una lipsită de consecința radierii, concomitent cu radierea notării altor 

 

115 Potrivit art. 857 alin. (3)–(4) .proc.civ., întabularea dreptului de proprietate pe numele 
adjudecatarului atrăgea, ca regulă, radierea tuturor sarcinilor notate asupra imobilului adjudecat, excepțiile 
de la acest principiu fundamental pentru o valorificare silită, excepții de strictă interpretare, necuprinzând 
și măsurile asigurătorii civile, fiscale sau penale. 
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sarcini, a notării măsurii asigurătorii dispuse în procesul penal, cu excepția cazului în care organul 
penal competent își exprima acordul la radiere. 

Această discuție, cu relevarea argumentului de text din legislația secundară, privitoare 
la înlăturarea impedimentului la întabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului, în 
sensul întabulării unui drept de proprietate liber de orice sarcini, deci inclusiv de măsurile 
asigurătorii înființate în procesul penal, este util plasată în acest loc deoarece de recenta 
modificare a textului din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 profită 
adjudecatarul imobilului grevat de sechestrul penal asigurător atât în ipoteza în care urmărirea 
silită s-a desfășurat la cererea unui creditor ipotecar, cât și atunci când creditor urmăritor a 
fost un creditor chirografar. 

d) Considerentele decizorii ale Deciziei RIL nr. 2/2018 tranșează, cu titlu de principiu, 
în favoarea executării silite (indirecte) indiferent de obiectul ei, conflictul ei cu o măsură 
asigurătorie instituită în procesul penal asupra aceluiași obiect 

În mare măsură, argumentele ce justifică extinderea aplicabilității Deciziei nr. RIL nr. 
2/2018 de la ipoteza urmăririi silite declanșate, asupra imobilului grevat de sechestru penal 
asigurătoriu, de către creditorul ipotecar, la ipoteza urmăririi silite imobiliare declanșate de 
orice creditor, chiar lipsit de o garanție ipotecară, argumente expuse mai sus, la pct. b), sunt 
cele care permit o extensie suplimentară a aplicabilității deciziei instanței supreme, și anume 
la situația, în genere, a executării silite indirecte în ansamblul ei indiferent de bunul sau 
venitul asupra cărora poartă, adică indiferent dacă este o urmărire silită imobiliară, o urmărire 
silită mobiliară ori poprire. 

Existența unei garanții constituite în favoarea creditorului urmăritor asupra bunului mobil, 
a venitului ori a unei alte creanțe grevate printr-o măsură asigurătorie înființată în procesul penal 
ar fi la fel de irelevantă precum, așa cum am văzut mai sus la lit. b), este existența unui drept 
de ipotecă având ca titular creditorul la stăruința căruia se declanșează urmărirea silită asupra 
imobilului grevat de sechestru penal.  

Așadar, în lumina considerentelor decizorii ale Deciziei RIL nr. 2/2018, aplicarea măsurii 
asigurătorii a sechestrului penal asupra unui bun mobil corporal nu ar împiedica începerea sau, 
după caz, continuarea urmăririi silite asupra bunurilor mobile, veniturilor sau creanțelor deținute 
de debitor, chiar dacă urmăritor este un creditor chirografar. 

Este de observat că, dacă, în terminologia executării silite, măsura indisponibilizării este 
marcată, terminologic, de-sine-stătător atunci când privește bunurile mobile – sechestru (art. 732 
și urm. C.proc.civ.), noțiune străină urmăririi silite imobiliare -, art. 249 C.proc.pen. nu 
marchează o distincție similară, noțiunea de sechestru fiind utilizată, în materia măsurilor 
asigurătorii penale, pentru a marca indisponibilizarea atât în privința bunurilor mobile, cât și 
a bunurilor imobile. 

În ceea ce privește veniturile sau orice alte drepturi de creanță ca obiect al 
indisponibilizării dispuse de organul penal competent, noțiunea de poprire identifică o specie 
de executare silită și, la o primă vedere, ar desemna, deopotrivă, o specie de măsuri asigurătorii, 
inclusiv în planul procedurii penale116. Astfel, Codul de procedură penală alocă o dispoziție 
distinctă popririi asigurătorii înființate în procesul penal, și anume art. 254.  

 

116 Potrivit art. 254 alin. (1) C.proc.pen., „sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului ori 
inculpatului sau părţii responsabile civilmente de către o a treia persoană ori de către cel păgubit sunt poprite 
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În realitate, finalul celui dintâi alineat al textului de lege anterior menționat face 
trimitere la materia sechestrului asigurător, ceea ce înseamnă că, dincolo de aspectele specifice 
legate de aplicarea concretă a măsurii de indisponibilizare a sumelor de bani datorate 
suspectului, inculpatului ori, după caz, părții responsabile civilmente, poprirea apare, în paleta 
măsurilor asigurătorii înființate în procesul penal, ca o simplă varietate a sechestrului. 

Prin urmare, considerentele Deciziei RIL nr. 2/2018, deși susțin o decizie axată pe cazul 
particular al urmăririi imobiliare declanșate la cererea creditorului ipotecar, sunt apte să 
rezolve, în aceeași manieră, adică una favorabilă executării silite, conflictul dintre 
executarea silită indirectă, indiferent de modalitatea de executare și independent de natura 
creanței puse în executare (după cum ar fi una garantată ori chirografară), pe de o parte, și 
măsurile asigurătorii înființate în cursul procesului penal, pe de altă parte. Rezolvarea acestui 
conflict nu depinde, așadar, de împrejurarea că obiectul măsurii asigurătorii l-ar reprezenta un 
imobil, un bun mobil, ori, precum în ipoteza popririi asigurătorii penale, o sumă datorată 
suspectului/inculpatului/părții responsabile civilmente. 

Într-adevăr, niciunul dintre cele 3 argumente identificate în considerentele deciziei și 
reproduse, succint, mai sus, la lit. b), pentru a explica aplicabilitatea deciziei în privința unui 
creditor chirografar care inițiază urmărirea silită asupra imobilului aflat sub măsura sechestrului 
penal asigurător, nu depinde de o anumită modalitate de executare silită. Atunci când, în 
succedarea argumentelor prezentate, observă, înainte de toate, inexistența unei dispoziții legale 
care să dispună suspendarea executării silite, subliniază, mai apoi, importanța și protecția 
superioară cuvenită unei creanțe nu doar certe, ci, în plus, întemeiate pe un titlu executoriu, și, 
în final, constată nonincidența principiului „penalul ține în loc civilul” întrucât, evidențiază 
instanța supremă, conflictul nu este între măsurile asigurătorii penale și o acțiune civilă, ci unul 
între acele măsuri și o procedură execuțională, Înalta Curte nu pune un accent decisiv pe 
urmărirea silită imobiliară. 

Concluzionând, toate cele 3 argumente care, în viziunea Înaltei Curți, nu permit măsurilor 
asigurătorii înființate în procesul penal să se opună executării silite indirecte, au în vedere un 
raport de principiu între scopul și rațiunea sechestrului penal asigurătoriu, respectiv a 
popririi asigurătorii înființate de organele penale, pe de o parte, și finalitatea executării silite 
indirecte, pe de altă parte, finalitate în lumina căreia natura particulară a obiectului executării 
nu schimbă soluția priorității executării față de măsurile asigurătorii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

în mâinile acestora, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii ordonanţei sau încheierii prin care se 
înfiinţează sechestrul (subl. ns. – B.D.).” 
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4.5 Aspecte de interes practic privind 
înscrisurile electronice și semnătura electronică 

 

 

4.5.1 Sediul materiei înscrisurilor emise în formă 
electronică și a semnăturii electronice 

 

Pentru a stabili dacă suntem în prezența unui înscris cu semnătură electronică, trebuie să 
raportăm înscrisul supus analizei la dispozițiile legale care compun sediul materiei. 

Dispozițiile care compun reglementarea în raport cu care executorul judecătoresc poate 
identifica existența unui înscris emis în formă electronică a cărui semnătură să producă efecte 
juridice, diferențiate, la rândul lor, în funcție de specia semnăturii electronice, pot fi găsite, în 
principal, în două acte normative, și anume:  

 

a) Regulamentul CE 910/2014, privind identificarea electronică și serviciile de 
încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei nr. 
1999/93/CE (denumit în continuare Regulamentul 910/2014) 

Regulamentul CE 910/2014 a intrat în vigoare, potrivit art. 52 alin. (1) ,,Prezentul 
regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene”117. 

Potrivit art. 52 alin. (2) însă, aplicarea lui pentru toate statele membre s-a făcut, în 
privința celor mai multe dispoziții ale sale, cu începere de la data de 1 iulie 2016. 

Ca orice regulament european, este de aplicare directă pe teritoriul statelor membre ale 
Uniunii Europene, deci și pe teritoriul României. 

Prin urmare, Regulamentul CE 910/2014 se aplică în România cu prioritate față de 
legislația națională adoptată în materia înscrisurilor cu semnătură electronică. Această prioritate 
se manifestă inclusiv prin interpretarea unor dispoziții ale legii interne în sensul de a o pune de 
acord cu Regulamentul CE 910/2014, chiar dacă legislația internă care-l precede ar avea la bază 
o altă reglementare europeană, precum Directiva 1999/93/CE, adică nu altul decât însuși actul 
abrogat prin Regulamentul CE 910/2014. 

 

b) Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică118 

Legea a intrat în vigoare anterior Regulamentului CE 910/2014, fiind inspirată, așa cum 
am menționat anterior, de Directiva 1999/93/CE, directivă abrogată însă de amintitul 
Regulament. 

 

117 Regulamentul a fost Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 257 din 28/08/2014. 
118 Republicată în M. Of. nr. 316 din 30 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare. 
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Acesta este motivul pentru care, în analiza și observațiile făcute în cele ce urmează, ne 
vom raporta la dispozițiile Regulamentului CE 910/2014 și numai, în secundar și cu totul izolat, 
la cele ale Legii nr. 455/2001. Fără a anticipa în această privință, asemenea referiri vor fi 
obligatorii în lumina unor acte normative care, evocând posibilitatea utilizării înscrisurilor 
electronice, apelează la concepte ale legii naționale – spre exemplu, așa cum vom vedea mai jos, 
semnăturii calificate, astfel cum este reglementată în Regulamentul CE 910/2014, pare să 
corespundă, în parte, semnătura electronică extinsă reglementată în legea națională (art. 5 din 
Legea nr. 455/2001). 

 

4.5.2 Specii de semnătură electronică. Prezentarea 
expunerii 

 

Atunci când se discută despre înscrisuri în formă electronică cărora le este asociată, în 
mod corespunzător, o semnătură electronică, trebuie avut în vedere că, în realitate, există 3 
specii de semnătură electronică: 

- semnătura electronică simplă (denumită în continuare semnătura simplă); 

- semnătura electronică avansată (denumită în continuare semnătură avansată); 

- semnătura electronică calificată (denumită în continuare semnătură calificată). 

Fără a face o analiză aprofundată și prea tehnică a fiecăreia dintre cele 3 categorii de 
semnătură electronică, câteva precizări sunt utile, fiind expuse, în cele ce urmează, tocmai în 
lumina interesului practic pe care ele îl pot prezenta în activitatea executorului judecătoresc. 

Cele dintâi precizări vor fi dedicate semnăturii calificate (pct. 4.5.3.) deoarece, așa cum 
vom vedea mai jos, numai acestei specii de semnătură îi este recunoscut efectul pe care, în 
privința înscrisurilor sub semnătură privată, legea îl recunoaște semnăturii olografe, și anume 
efectul de a face proba deplină a actului, privit ca negotium iuris, încorporat în înscrisul sub 
semnătură privată. 

Mai departe, având în vedere relația „întreg-parte” care caracterizează raportul dintre 
semnătura calificată și semnătura avansată (pct. 4.5.4.), expunerea va continua cu succinte 
precizări privitoare la această din urmă semnătură, expunere succintă, dar utilă tocmai pentru 
configurarea completă a semnăturii calificate. 

Fiind astfel strucurat conceptul semnăturii calificate, vor fi identificate ipotezele, toate 
fiind subsumate activității de executare silită în care executorul judecătoresc trebuie să 
recunoască efecte juridice înscrisurilor electronice dotate cu semnătură calificată (pct. 4.5.5.). 

În final, se vor face mențiuni, utile din punct de vedere practic, în privința semnăturii 
simple (pct. 4.5.6.), tocmai pentru a sublinia că reglementarea ei în legislația europeană și 
națională nu este una de umplutură, întrucât chiar și utilizarea unei asemenea specii de 
semnătură electronică, cea mai...slabă dintre cele 3 reglementate, poate crea consecințe în 
favoarea sau, după caz, împotriva utilizatorului, inclusiv atunci când acesta este executorul 
judecătoresc sau un participant la o procedură instrumentată de executorul judecătoresc.  

Referitor la această din urmă subliniere, trebuie să se țină seama că analiza făcută în cele 
ce urmează va folosi exemple din procedura executării silite. În mod evident, înscrisurile în formă 
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electronică și problemele pe care le ridică semnătura electronică pot fi întâlnite de executorul 
judecătoresc și în alte activități identificate ca atribuții ale sale fie prin legea profesiei (a se 
vedea enumerarea acestor atribuții la art. 7 din Legea nr. 188/2000 privind executorii 
judecătorești), fie prin alte legi speciale.  

 

4.5.3 Semnătura calificată. Noțiune. Condiții 
 

Conform Regulamentului CE 910/2014 semnătura calificată reprezintă, pentru 
înscrisurile emise în formă electronică, ceea ce reprezintă semnătura olografă aplicată pe un 
înscris sub semnătură privată. 

În alți termeni, în cazurile în care legea română (ca și legea oricărui stat membru al Uniunii 
Europene) recunoaște unui înscris sub semnătură privată anumite efecte juridice, acele efecte 
vor putea fi obținute de cel care atașează unui înscris emis în formă electronică o semnătură 
calificată în sensul Regulamentului CE 910/2014. 

Prin urmare, dacă, în cadrul unei proceduri de executare silită, creditorul, debitorul sau 
un alt participant la procedură adresează executorului judecătoresc, pe e-mail, o cerere căreia 
îi este atașată o semnătură calificată în sensul Regulamentului CE 910/2014, atunci executorul 
judecătoresc va trebui să o ia în considerare în aceeași măsură în care ar ține seama de cererea 
respectivă dacă ar fi formulată printr-un înscris sub semnătură privată. Executorul judecătoresc 
nu va putea ignora cererea pe motiv că nu ar fi însușită, prin semnătură, de către autorul cererii. 

Având în vedere aceste efecte juridice, prezintă interes să se identifice caracteristicile 
semnăturii calificate, tocmai pentru ca acest tip de semnătură, singura echivalentă juridic cu 
semnătura olografă aplicată înscrisului sub semnătură privată, să nu fie confundată de executorul 
judecătoresc cu celelalte două specii de semnătură electronică, anterior menționate, și anume 
semnătura simplă și semnătura avansată. 

Pentru ca o semnătură electronică să reprezinte o semnătură calificată este necesar să 
fie întrunite anumite condiții, rezultate din definiția acesteia așa cum apare la art. 3 pct. 12 din 
Regulamentul CE 910/2014, și anume: 

a) semnătura să reprezinte o semnătură avansată; 

b) semnătura să fie creată de un dispozitiv calificat de creare a semnăturilor electronice; 

c) semnătura să se bazeze pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice. 

Deci, într-un cuvânt, semnătura calificată = semnătură avansată + dispozitiv calificat + 
certificat calificat. 

În consecință, fără a intra în detalii tehnice care să depășească scopul formulării unor 
concluzii utile pentru executorul judecătoresc, se cuvin făcute scurte precizări privind 
semnătura avansată, întrucât această specie de semnătură reprezintă premisa necesară 
configurării unei semnături calificate. 
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4.5.4 Semnătura avansată 
 

Potrivit art. 26 din Regulamentul CE 910/2014, o semnătura electronică reprezintă o 
semnătură electronică avansată dacă întrunește, cumulativ, următoarele condiții: 

a) face trimitere exclusiv la semnatar;  

b) permite identificarea semnatarului;  

c) este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le 
poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul său;  

d) este legată de datele utilizate la semnare astfel încât orice modificare ulterioară a 
datelor poate fi detectată. 

Utilizarea semnăturii avansate este posibilă pe baza unui certificat digital simplu, care 
asigură un anumit nivel de încredere, un nivel calificat de Regulamentul CE 910/2014 ca fiind 
ridicat, dar fără a-l egala pe cel asigurat de utilizarea semnăturii calificate. 

Spre deosebire de o semnătură simplă, semnătura avansată este una care permite 
detectarea unei eventuale modificări ulterioare a datelor utilizate la semnarea înscrisului 
respectiv.  

Ceea ce aseamănă semnătura simplă și semnătura avansată, deosebindu-le, deopotrivă, 
de semnătura calificată este că înscrisului emis în formă electronică și dotat cu semnătură 
simplă sau avansată nu i se recunoaște valoarea de înscris sub semnătură privată. 

De aceea, cele ce vor fi mai jos precizate în privința efectelor semnăturii simple rămân 
valabile și pentru efectele ce pot fi recunoscute semnăturii avansate, și anume : 

- pe de o parte, acte, privite ca manifestări de voință, pentru care este aplicabilă condiția 
semnăturii nu pot fi semnate cu o semnătură avansată; 

- pe de altă parte, executorul judecătoresc nu trebuie să ignore valoarea probatorie a unui 
înscris în formă electronică dotat cu semnătură avansată, indiferent că emitentul unui 
asemenea înscris este el însuși sau un participant la procedura execuțională. Art. 25 din 
Regulamentul CE 910/2014, text care servește ca temei al recunoașterii unei valori probatorii 
inclusiv în favoarea acelei specii de semnătură care, printre semnăturile electronice, ar trece 
drept cea mai...slabă, și anume în favoarea unei semnături simple, trebuie interpretat în sensul 
că acordă un asemenea efect juridic, cel puțin în aceeași măsură, și unei semnături avansate. 

 

4.5.4.1 Certificatul calificat pentru semnăturile electronice. Prestatorii 
calificați de servicii de încredere 

Certificatul calificat pentru semnătura electronică stă, așa cum am precizat mai sus, la 
baza identificării unei semnături calificate. 

Prin urmare, atunci când intenționează să emită acte în formă electronică, care depășesc 
nivelul actelor curente cărora, nefiindu-le necesară semnarea ca atare, le-ar fi suficientă o 
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semnătură simplă, executorul judecătoresc va utiliza certificatul calificat pentru semnătura 
electronică. 

Împreună cu dispozitivul tip token sau cu datele necesare (username și password) unui 
acces online ce poate fi obținut de pe orice dispozitiv tip telefon mobil, PC, laptop ș.a., 
certificatul calificat este pus la dispoziție de către un operator special abilitat în acest sens, și 
anume un prestator calificat de servicii de încredere în sensul Regulamentului CE 910/2014. 

De asemenea, în sens invers, atunci când i se comunică, în modalitatea unui înscris emis 
în formă electronică, deci via e-mail, un act pentru care legea cere ad probationem un înscris 
sub semnătură privată și, implicit, o semnătură olografă aplicată de emitentul acelui act, 
executorul judecătoresc trebuie să verifice dacă actul respectiv poartă o semnătură calificată. 

Aparența existenței unei asemenea semnături este dată de o casetă specială, 
dreptunghiulară, aplicată, pe acel înscris electronic, în spațiul destinat semnăturii, casetă care 
cuprinde, printre altele, chiar mențiunea referitoare la existența unei semnături digitale.  

Această mențiune nu este însă, prin ea însăși, suficientă pentru a proba existența 
semnăturii calificate. Chiar dacă un anumit automatism creat, inerțial, de rutina activității 
practice, mai ales atunci când înscrisurile dotate cu semnătură calificată ar deveni o realitate 
foarte des întâlnită de către executorul judecătoresc, l-ar determina să se limiteze la a constata 
existența acelei casete, executorul este obligat să parcurgă procedura de verificare a tipului de 
semnătură, întrucât caseta respectivă poate fi rezultatul unei pure inscripționări grafice, făcute, 
artificial, de emitentul înscrisului, tocmai pentru a induce în eroare pe destinatar, deci fără a 
corespunde, așadar, unei reale semnături calificate. 

 

4.5.4.2 Verificarea existenței unei semnături calificate ca semnătură 
aplicată unui înscris emis în formă electronică 

Procedura de verificare nu este, de altfel, complicată: un dublu click aplicat pe caseta 
dreptunghiulară care cuprinde mențiunea existenței unei semnături digitale ar urma să deschidă 
o fereastră unde se regăsesc informații privind certificatul calificat pentru semnătura electronică, 
de un interes deosebit fiind: 

a) numele deținătorului certificatului. Acest nume ar trebui să coincidă cu numele 
emitentului înscrisului căruia îi este asociată semnătura electronică; 

b) denumirea prestatorului calificat pentru furnizarea de servicii de încredere. 
Executorul judecătoresc trebuie să verifice dacă, într-adevăr, operatorul economic indicat ca 
prestator calificat de servicii de încredere figurează în această calitate pe Lista sigură întocmită, 
în temeiul art. 22 din Regulamentul 910/2014.  

Concret, executorul judecătoresc are posibilitatea unei asemenea verificări, accesând, 
chiar la momentul verificării, link-ul https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/RO unde se 
regăsește informația actualizată cu privire la prestatorii calificați de servicii de încredere, având 
sediul în România, cu evidențierea categoriilor de servicii pentru care sunt autorizați, inclusiv a 
serviciului de furnizare a semnăturii calificate.  
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În cazul de față, serviciul de încredere în discuție este chiar furnizarea semnăturii 
calificate. 

În consecință, pentru a recunoaște unui înscris emis în formă electronică, ca înscris 
comunicat executorului judecătoresc de către un participant într-o procedură execuțională, 
efecte juridice similare celor produse de un înscris sub semnătură privată dotat cu semnătura 
olografă a autorului, executorul judecătoresc va trebui să constate că, la data emiterii înscrisului 
electronic, operatorul indicat în fereastra de verificare a semnăturii figurează în Lista sigură ca 
furnizor al unui asemenea serviciu de încredere (furnizarea de semnătură calificată)119. 

c) durata de valabilitate a certificatului.  

Sub acest aspect, executorul judecătoresc trebuie să verifice ca data emiterii înscrisului 
să fie situată în interiorul acestei durate de valabilitate. În afara ipotezei în care certificatul nu 
mai este valabil din cauza expirării duratei de valabilitate, nu trebuie exclusă situația în care 
valabilitatea încetează ca efect al revocării certificatului ori al suspendării acestuia120. 

Ca principiu, aceeași fereastră care conține informațiile relevante pentru verificarea 
existenței unei semnături calificate va semnala, în funcție de modalitatea concretă aleasă de 
fiecare prestator în parte, dacă există o problemă de valabilitate a acelei semnături. În cazul în 
care o asemenea semnalare există, executorul judecătoresc este dator să atribuie acelui înscris 
emis în formă electronică statutul unui înscris dotat cu semnătură simplă și, pe cale de 
consecință, să-i recunoască efecte numai în măsura în care actul constatat prin înscris nu 
presupune ad probationem existența unei semnături echivalente cu semnătura olografă aplicată 
unui înscris sub semnătură privată. 

În concluzie, ori de câte ori i se comunică, în forma unui înscris electronic, un act care, 
pentru a produce efecte juridice, trebuie să beneficieze de o semnătură calificată, executorul 
judecătoresc, în conformitate cu cele anterior arătate, trebuie să efectueze o verificare a 
înscrisului primit în formă electronică pentru a constata existența, la zi, a unui certificat calificat, 
valabil la data emiterii înscrisului, furnizat emitentului de către un prestator calificat al 
serviciului furnizării de semnătură calificată. 

Subliniem că o asemenea verificare nu poate fi făcută de executorul judecătoresc asupra 
unui exemplar printat al acelui înscris electronic, întrucât, o reiterăm, caseta plasată în partea 
finală a actului, care ar semnala existența unei semnături digitale ar putea fi rezultatul unei 
imprimări artificiale, tocmai pentru a crea o falsă aparență de semnătură digitală. 

 

119 Spre exemplu, în raport cu data de 25 noiembrie 2020, pe lista sigură, verificată prin accesarea 
link-ului anterior menționat, figurau, pentru furnizarea semnăturii calificate, următorii prestatori 
calificați cu sediul în România : AlfaTrust Certification S.A., Centrul de Calcul S.A., Certsign S.A., DigiSign 
S.A., Serviciul de Telecomunicații Speciale și Trans Sped S.R.L. 

120 Regulamentul CE 910/2014 face referire atât la ipoteza revocării certificatului calificat (art. 28 
alin. 4), cât și la aceea a suspendării acestuia, pentru motive și în cazuri prevăzute în legislația națională 
(art. 28 alin. 5). În acest din urmă caz, statele membre trebuie să reglementeze măsura suspendării astfel 
încât valabilitatea certificatului să înceteze exclusiv pe perioada suspendării, perioada de suspendare să fie 
clar indicată în baza de date privind certificatele, iar statutul de suspendat să fie vizibil, pe perioada 
suspendării, din serviciul care oferă informații privind statutul certificatului, tocmai ca terții care ar intra, în 
acea perioadă, în raporturi cu deținătorul certificatului, bazate pe semnătura calificată a acelui deținător, 
să poată afla situația reală a certificatului. 
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În alți termeni, natura înscrisului – înscris emis în formă electronică, imprimă un specific 
pe măsură operațiunii de verificare a speciei de semnătură: verificarea este tot electronică. Pe 
cale de consecință, singura comunicare de natură să permită destinatarului care, în termenii 
discuției de față, este chiar executorul judecătoresc, să facă o verificare reală, relevantă este 
comunicarea în format electronic. 

 

4.5.5 Aplicații ale semnăturii calificate în activitatea 
de executare silită: titlurile executorii dotate cu 

semnătură calificată 
 

În categoria înscrisurilor emise în formă electronică ale căror efecte, pentru a fi 
echivalente celor specifice înscrisului sub semnătură privată, necesită utilizarea nu oricărei specii 
de semnătură electronică, ci numai a semnăturii calificate, se înscriu, din ce în ce mai des în 
ultima perioadă, titlurile executorii. 

După cum este cunoscut, titlurile executorii, în legislația noastră, pot fi hotărârile 
judecătorești, hotărârile arbitrale, precum și orice alte înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse 
în executare silită. 

Practica actuală în materia executării silite relevă executorului judecătoresc două 
ipoteze posibile în materie de titluri executorii purtând semnătură calificată, și anume: 

a) hotărârile judecătorești, susceptibile de executare silită (pct. 4.5.5.1.); 

b) contracte care, potrivit legii, sunt titluri executorii (pct. 4.5.5.2.). 

 

4.5.5.1. Hotărârea judecătorească-titlu executoriu, semnată electronic 

În ceea ce privește hotărârile judecătorești, legislația specială a anului 2020121, constând 
în acte normative dedicate pandemiei Covid-19, a stimulat, la acele instanțe judecătorești aflate, 
încă înainte de izbucnirea pandemiei, în prima linie a progreselor în materie de digitalizare a 
activității judiciare, apariția unui nou mod de redactare a hotărârilor judecătorești, și anume 
hotărârile judecătorești cu semnătură electronică. 

În cele ce urmează, vom examina dacă există un temei legal pentru semnarea, în formă 
electronică, a hotărârilor judecătorești în genere, pentru ca, pornind de la premisa admisibilității 

 

121 Avem în vedere, în ordine, următoarele acte normative : Decretul nr. 195/2020 privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României, publicat în M. Of. nr. 212 din 16 martie 2020, Decretul nr. 240/2020 
privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în M. Of. nr. 311 din 14 aprilie 2020, 
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, 
publicată în M. Of. nr. 396 din 15 mai 2020, precum și legislația secundară adoptată în vederea punerii în 
aplicare a reglementărilor anterior menționate.  
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unui astfel de procedeu, să facem scurte observații cu privire la modul în care executorul 
judecătoresc ar trebui să verifice existența semnăturii electronice aplicate pe hotărâre. 

 Problema temeiului legal al semnării electronice a hotărârii 

Temeiul legal al aplicării, pe hotărârea judecătorească, a unei semnături electronice în 
locul semnăturii olografe a membrilor completului de judecată comportă anumite discuții.  

Astfel, particularizând posibilitatea comunicării de către instanță, prin e-mail, a citațiilor 
și a altor acte de procedură, art. 154 alin. (6) teza a doua C.proc.civ. prevede, în forma actuală, 
introdusă prin Legea nr. 310/2018, că o astfel de comunicare „va fi însoţită de semnătura 
electronică extinsă a instanţei care va înlocui ştampila instanţei şi semnătura grefierului de 
şedinţă din menţiunile obligatorii ale citaţiei”. Două precizări se impun:  

- semnătura electronică extinsă este o sintagmă inspirată de dispozițiile legislației interne, 
sintagmă al cărei corespondent îl reprezintă, în termenii Regulamentului CE 910/2014, 
semnătura calificată122; 

- nu este alocată fiecărui judecător al instanței câte o semnătură extinsă/calificată, ci, 
așa cum se subliniază și în ultima teză a aceluiași art. 154 alin. (6) C.proc.civ., este creată o 
singură semnătură extinsă (calificată) pentru fiecare instanță judecătorească. 

Dar modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018 nu au afectat 
și art. 426 alin. (3) potrivit căruia hotărârea judecătorească este semnată de membrii completului 
de judecată și de către grefier.  

Este adevărat că acest text nu distinge în funcție de specia de semnătură, după cum 
aceasta ar fi olografă sau electronică, dar, în același timp, se constată că face referire la 
semnătura fiecărui judecător în parte. Or, în lumina acestei observații, una impusă de redactarea 
textului, semnătura electronică extinsă (semnătura calificată) a instanței, respectiv aceea 
aplicată, în temeiul art. 154 alin. (6) C.proc.civ., pe formularul citațiilor nu pare a fi susceptibilă 
de utilizare ca semnătură individuală, adică pentru fiecare judecător al instanței, pe hotărârile 
judecătorești redactate de magistrat; așa cum semnătura olografă este, prin excelență, una 
individuală, la fel și semnătura electronică, dacă ar fi utilizată pentru semnarea hotărârii 
judecătorești, ar trebui să fie unică, pentru fiecare judecător, iar nu una comună tuturor 
judecătorilor instanței123. 

 

122 Art. 4 pct. 4 din Legea nr. 455/2001 definește semnătura electronică extinsă într-o manieră foarte 
asemănătoare celei în care Regulamentul nr. 910/2014 conturează semnătura avansată. Cu toate 
aceastea, în contextul particular al dispozițiilor art. 154 alin. (6) C.proc.civ. și față de realitatea că această 
semnătură, denumită semnătură electronică extinsă, este furnizată fiecărei instanțe judecătorești de către 
Serviciul de Telecomunicații Speciale, ceea ce satisface exigențele unui certificat calificat emis de un 
prestator calificat de servicii de încredere în accepțiunea dată acestor noțiuni în amintitul Regulament, 
înseamnă că, în cazul instanțelor judecătorești, această semnătură poate fi privită ca o semnătură calificată 
în acord cu același Regulament. 

123 Cât privește reglementarea la nivelul legislației secundare, este suficient să menționăm că ultima 
modificare adusă Regulamentului de ordine interioară a instanțelor judecătorești datează din 2017, fiind, 
deci, anterioară Legii nr. 310/2018, ceea ce explică lipsa unei referiri la posibilitatea utilizării semnăturii 
electronice fie și pentru emiterea citațiilor, pentru a nu mai vorbi de semnarea, în format electronic, a 
hotărârilor judecătorești. 
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În pofida acestui aspect, apar, la unele instanțe judecătorești, din ce în ce mai multe 
hotărâri semnate în formă electronică, semnătura fiind, în toate cazurile, semnătura 
extinsă/calificată al cărei beneficiar unic este instanța însăși. 

La cunoștința noastră, nu s-au pronunțat, în căile de atac, ordinare sau extraordinare, 
formulate împotriva unor asemenea hotărâri, de către partea interesată în desființarea acestora, 
soluții favorabile acelei părți, care să fi fost întemeiate pe o nelegală semnare a hotărârilor 
atacate sau, altfel spus, pe însăși lipsa semnăturii (cu care o semnătură nelegal aplicată ar putea 
fi asimilată din punct de vedere juridic) în sensul art. 426 alin. (3) C.proc.civ. 

În consecință, apreciem că, în cazul în care ar reprezenta temeiul unei proceduri de 
executare silită, executorul judecătoresc nu ar trebui să refuze declanșarea procedurii numai 
pentru motivul că hotărârea judecătorească a fost semnată electronic în modalitatea folosită 
pentru emiterea și comunicarea electronică a citațiilor, adică prin aplicarea semnăturii 
electronice extinse/calificate al cărei beneficiar este instanța la care funcționează completul de 
judecată emitent al titlului executoriu. 

 Problema verificării semnăturii electronice în cazul hotărârilor judecătorești 
(titluri executorii) 

Nu mai puțin, dacă este privit ca admsibil, în lumina legislației în vigoare, semnarea 
electronică a hotărârilor judecătorești, procedura de verificare ar trebui să respecte natura 
specifică a semnăturii aplicate pe hotărârea judecătorească. În consecință, ar rămâne valabile 
cele arătate atunci când am examinat cum trebuie verificată de către executorul judecătoresc 
existența unei semnături calificate în ipoteza actelor pentru care trebuie întrunite condițiile 
unui înscris sub semnătură privată124.  

Particularizând acele observații la cazul hotărârii judecătorești privite ca titlu executoriu 
și, deci, ca temei al executării silite a cărei inițiere creditorul o solicită executorului 
judecătoresc, s-ar putea distinge după cum hotărârea judecătorească este prezentată în forma 
unui „exemplar original” sau în forma unei copii legalizate, ambele cazuri corespunzând însă, în 
temenii ipotezei de față, unui format electronic. 

Dintru început, trebuie menționat că o asemenea distincție este exclusă în cazul hotărârii 
judecătorești semnate olograf. Într-adevăr, în conformitate cu art. 426 alin. (6) C.proc.civ., 
hotărârile judecătorești se întocmesc în două exemplare originale, dintre care unul se atașează 
la dosarul cauzei, iar celălalt se va depune spre conservare la dosarul de hotărâri păstrat de acea 
instanță. Semnătura fiecărui membru al completului este olografă, actul procedural al semnării 
hotărârii fiind unul, prin excelență, individual, iar nu substituit printr-o semnătură a președintelui 
instanței ori a altui magistrat cu funcții de reprezentare a instanței judecătorești la care 
activează completul care a pronunțat hotărârea respectivă. 

În consecință, în ipoteza hotărârii judecătorești semnate olograf, executorului 
judecătoresc nu i se poate prezenta decât o copie legalizată, eliberată, cu acest titlu, de instanța 
la care funcționează completul de judecată emitent al hotărârii125. 

 

124 A se vedea supra, pct. 4.5.4.2. 
125 Referirea pe care art. 664 alin. (4) C.proc.civ. o face la obligația creditorului de a anexa cererii 

de executare silită titlul executoriu fie în forma unui exemplar original, fie în aceea a unei copii legalizate 
are în vedere o opțiune care, pornind de la premisa unei semnături olografe, este numai la dispoziția 
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 Verificarea semnăturii electronice corespunzătoare „exemplarului original” al 
hotărârii judecătorești redactate în formă electronică 

Recurgerea la semnătura electronică face însă posibilă emiterea mai multor exemplare ale 
hotărârii care, dacă se trece de rezerva de principiu dată de lipsa unui temei legal explicit al 
semnării, în formă electronică, a hotărârilor judecătorești, ar putea fi recunoscute ca fiind, 
toate, drept...„exemplare originale” ale acelei hotărâri. 

În practica recentă s-a constatat că inclusiv celui căruia hotărârea judecătorească – în 
cazul de față, o hotărâre susceptibilă de executare silită - , îi recunoaște calitatea de creditor i 
se comunică această hotărâre ca înscris în formă electronică, dotat cu semnătura electronică 
extinsă a instanței de la care provine completul de judecată emitent al hotărârii-titlu executoriu. 

Dacă, la nivel de principiu, se recunoaște unei hotărâri judecătorești semnate prin 
utilizarea semnăturii electronice extinse/calificate a instanței126 valoarea de exemplar original, 
înseamnă că, așa cum, de altfel, a și început să se întâmple în practica execuțională, creditorii 
nu-și mai propun să obțină o copie legalizată de pe o hotărâre semnată electronic, ci preferă să 
depună la biroul executorului judecătoresc un exemplar original în sensul deja arătat. 

Acest exemplar ar trebui să fie exemplarul de hotărâre care a fost comunicat, în formă 
electronică, creditorului însuși. Prin urmare, valorificând precizările făcute mai sus în legătură 
cu specificul verificării înscrisurilor în formă electronică sub aspectul existenței unei semnături 
calificate, executorul judecătoresc ar putea să-i pretindă creditorului să-i comunice, prin e-mail, 
hotărârea astfel cum instanța emitentă i-a comunicat-o anterior creditorului. 

Cu alte cuvinte, executorul judecătoresc nu ar trebui să se limiteze la observarea 
detaliului, de natură grafică, de la finalul textului hotărârii, detaliu reprezentat de-o casetă 
cuprinzând referirea la o (pretinsă) semnătură digitală, cu specificarea zilei, a orei, a minutului 
și secundei aplicării semnăturii digitale (reamintim, această semnătură este nu alta decât 
semnătura extinsă a instanței la care funcționează completul de judecată).  

 

creditorului recunoscut printr-un alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească. Un eventual argument 
dedus din aspectul că, recunoscând o asemenea alegere, art. 664 C.proc.civ. nu distinge după cum titlul 
executoriu ar fi judiciar sau extrajudiciar, cedează în fața art. 426 alin. (6) C.proc.civ. care relevă de ce 
exemplarele originale ale unei hotărâri judecătorești (semnate olograf de membrii completului) nu se 
comunică părților, deci nici creditorului și, din această cauză, nici nu pot fi depuse la un dosar de executare 
silită. 

126 O soluție contrară ar conduce la concluzia că, în cazul hotărârii judecătorești semnate electronic, 
nu există niciun exemplar original, concluzie greu de acceptat. Se va putea spune, în replică, faptul că 
respectiva concluzie nu este decât rezultatul recunoașterii, în lipsa unei dispoziții legale explicite, a 
posibilității aplicării pe hotărârea judecătorească a unei alte specii de semnătură decât semnătura olografă. 
În același timp, evidența practicării, de către judecătorii de la anumite instanțe, a unei semnături 
electronice, dublată de constatarea că, din câte cunoaștem, astfel cum am mai menționat-o, instanțele 
ierarhic superioare nu au amendat, cel puțin până în prezent, un asemenea procedeu ne îndreptățește să 
discutăm în acest Ghid ipoteza hotărârii judecătorești ca titlu executoriu semnat electronic, nu ca ipoteză 
pur teoretică, ci ca una cu care executorul trebuie să opereze. Nu este de anticipat că instanțele care 
procedează în această manieră novatoare se vor replia pe poziții tradiționale, revenind la soluția, tradițională 
și, de altfel, încă majoritară, a semnării olografe a hotărârilor judecătorești, ci, mai degrabă, că maniera 
evocată va fi preluată, în timp, de către din ce în ce mai multe instanțe judecătorești, independent de 
persistența ori dispariția împrejurărilor de natură excepțională (pandemia Covid-19) care au favorizat soluția 
aplicării semnăturii calificate într-o zonă mai sensibilă decât aceea a comunicării citațiilor. 
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Primind de la creditor, via e-mail, hotărârea judecătorească în forma, electronică, în care 
ea îi parvenise, anterior, creditorului cu titlu de comunicare a hotărârii judecătorești în baza 
dispozițiilor în materie ale Codului de procedură civilă, executorul judecătoresc ar trebui să aibă 
posibilitatea accesării, prin dublu click, a casetei amintite, pentru a putea constata următoarele: 

- existența unui certificat calificat pentru semnătura electronică extinsă/calificată; 

- identitatea titularului certificatului, și anume instanța judecătorească unde activează 
completul de judecată care a pronunțat hotărârea a cărei punere în executare se solicită de către 
creditor; 

- calitatea de prestator calificat a furnizorului semnăturii, acesta fiind, în cazul instanțelor 
judecătorești, Serviciul de Telecomunicații Speciale, prestator înscris în Lista sigură, așa cum am 
văzut mai sus; 

- durata de valabilitate a certificatului. 

Desigur, în raport cu stadiul actual al reglementării procedurii execuționale, dar și cu 
inexistența unui sistem de arhivare electronică a dosarelor de executare silită, executorul 
judecătoresc va păstra la dosarul de executare în forma unui exemplar printat hotărârea 
judecătorească semnată electronic.  

Mai importantă însă decât modalitatea de păstrare în dosarul de executare este maniera 
de valorificare a titlului executoriu în toate fazele procedurii execuționale.  

O primă secvență este chiar aceea a procedurii încuviințării executării silite, procedură în 
care, potrivit art. 666 alin. (1) C.proc.civ., executorul judecătoresc trebuie să atașeze cererii de 
încuviințare, printre altele, titlul executoriu în copie certificată a fi conformă cu originalul. 

Credem că o soluție de natură să satisfacă această exigență procedurală cu luarea în 
considerare a formei particulare a titlului executoriu ar fi aceea ca executorul judecătoresc, 
depunând cererea de încuviințare a executării silite și, o dată cu ea, un exemplar, printat, al 
hotărârii-titlu executoriu pe care să aplice mențiunea conformității cu originalul, să trimită 
același titlu executoriu și prin e-mail. Expedierea pe cale electronică ar fi operată cu referire 
explicită, în atenția instanței de executare, la dosarul format deja pe rolul acestei instanțe în 
vederea soluționării cererii de încuviințare a executării silite. Finalitatea acestei duble expedieri 
ar fi tocmai aceea de a permite instanței de executare să verifice existența semnăturii extinse a 
instanței, aplicate pe titlul executoriu pentru care se solicită încuviințarea executării, verificare 
în urma căreia susținerea executorului că depune, spre încuviințare, o copie conformă cu 
originalul acelui titlu executoriu apare ca fiind întemeiată. 

Chiar dacă nu ar proceda, cumulat cu expedierea clasică, adică aceea constând în 
depunerea, în format printat, a hotărârii judecătorești cu semnătură calificată, și la o expediere 
în format electronic, executorul judecătoresc ar putea păstra hotărârea judecătorească în 
formatul electronic, astfel cum i-a fost pusă la dispoziție de creditor. Învestită cu soluționarea 
cererii de încuviințare a executării silite, instanța de executare ar putea solicita executorului 
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judecătoresc, în calitate de petent în procedura încuviințării, expedierea hotărârii judecătorești 
în formatul în care, de altfel, aceasta a fost redactată, adică în formatul electronic127. 

Se cuvine subliniat faptul că, dacă, deși hotărârea judecătorească a fost redactată 
beneficiind de semnătură calificată, executorul judecătoresc nu are posibilitatea tehnică a unei 
verificări în modalitatea anterior descrisă, rămâne disponibilă soluția furnizării de către creditor 
a unei copii legalizate a acelei hotărâri, legalizare făcută conform Regulamentului de ordine 
interioară al instanțelor judecătorești (deci nu avem în vedere legalizarea cu semnătură 
electronică, care va fi examinată mai jos).  

În fapt, această soluție, a revenirii la modalitatea clasică, nu este iluzorie, existând, la 
acest moment, instanțe judecătorești care procedează la legalizare prin aplicarea, pe un 
exemplar printat al hotărârii, a semnăturii olografe a grefierului-șef și a ștampilei instanței, chiar 
dacă hotărârea judecătorească supusă acestei legalizări clasice, uzuale și conforme cu 
Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești este o hotărâre judecătorească 
semnată electronic. 

Dacă însă executorului judecătoresc îi este accesibilă o verificare efectivă a semnăturii 
calificate aplicate pe hotărârea judecătorească, exigența unei astfel de verificări, adaptate la 
specificul înscrisului – înscris în formă electronic dotat cu semnătură calificată – ar trebui 
respectată nu doar în faza inițială a procedurii execuționale, ci și în continuarea ei și nu doar în 
raport cu instanța de executare. 

Astfel, există etape ale procedurii execuționale în care dispozițiile din Cartea a V -a a 
Codului de procedură civilă obligă executorul judecătoresc să comunice debitorului copie 
certificată de pe titlul executoriu. Această comunicare este importantă deoarece lipsa ei poate 
atrage, potrivit art. 667 alin. (2) C.proc.civ., nulitatea executării silite, pentru a nu mai face 
referire la faptul că, atunci când titlul executoriu este rezultatul unei proceduri judiciare care 
se derulase fără citarea celui care, în viitoarea procedură execuțională, va figura ca debitor128, 
comunicarea ar îngădui acestuia din urmă să ia cunoștință, pentru prima dată, de hotărârea 
judecătorească generatoare de obligație în sarcina sa. 

Referitor la acest din urmă aspect, este de la sine înțeles că dreptul debitorului de a se 
asigura că i se comunică o copie a titlului executoriu care este conformă cu originalul titlului 
respectiv este condiționat de punerea, de către același debitor, la dispoziția executorului 
judecătoresc a informației privind adresa de e-mail la care titlul executoriu poate fi trimis, în 
formatul său specific. În acest mod, se va permite și debitorului să procedeze la verificarea pe 
care, înaintea lui, au făcut-o executorul judecătoresc, la deschiderea dosarului de executare, și 
instanța de executare, la momentul soluționării cererii de încuviințare a executării silite. 

 

127 Posibilitatea fiecărui judecător de a accesa, prin intermediul sistemului ECRIS, orice hotărâre 
judecătorească pronunțată la oricare dintre instanțele judecătorești de pe teritoriul României pune într-o 
lumină…nepractică exigența pe care legea o impune executorului judecătoresc de a conforma cu originalul 
copii legalizate de pe titlul executoriu inclusiv în cazul hotărârilor judecătorești. În lumina acestei observații, 
cu atât mai puțin…pragmatic ori explicabil ar fi ca instanța de executare, fiind învestită cu soluționarea unei 
cereri de încuviințare a executării silite întemeiate pe un titlu executoriu constând într-o hotărâre 
judecătorească națională semnată electronic, să solicite executorului judecătoresc o depunere a hotărârii în 
formatul electronic, spre a proceda la o verificare a autenticității semnăturii electronice… 

128 Cu titlu de exemplu, judecătorul poate dispune ca judecarea unei cereri de ordonanță președințială 
să se facă fără citarea părților, prin urmare fără citarea pârâtului (art. 999 alin. 2 teza întâi C.proc.civ). 
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În ceea ce privește alți participanți la executarea silită, comunicarea titlului executoriu 
nu mai reprezintă, în principiu, o cerință pentru efectuarea actelor de executare silită, însă, în 
raport cu aceștia, se poate pune problema comunicării unei alte hotărâri judecătorești care, la 
rândul ei, poate fi emisă în formă electronică: 

a) înființarea popririi. 

Un prim exemplu ar putea fi acela relevat de înființarea popririi, procedură în cadrul 
căreia s-ar putea comunica terțului poprit încheierea de încuviințare a executării silite, 
concomitent cu adresa de înființare a popririi.  

Situația este mai rar întâlnită în practică întrucât dispoziția legală (art. 783 alin. 1 prima 
teză C.proc.civ.) oferă executorului judecătoresc o alternativă, și anume aceea de a anexa, în 
locul încheierii de încuviințare, un certificat doveditor al soluției încuviințării executării silite. 
De aceea, de cele mai multe ori în practică, tocmai pentru a nu mai întârzia înființarea popririi, 
ca întârziere direct proporțională cu intervalul în care se redactează încheierea de încuviințare 
a executării, executorul judecătoresc preferă ca, îndată ce s-a încuviințat executarea, să se 
mulțumească cu obținerea unui certificat doveditor (certificat furnizat de grefa instanței) al 
soluției încuviințării executării silite, pentru a face terțului poprit dovada îndeplinirii uneia dintre 
condițiile necesare efectuării actelor de executare silită; 

b) notarea în cartea funciară a începerii urmăririi imobiliare. 

Un al doilea caz care poate exemplifica necesitatea depunerii încheierii de încuviințare a 
executării, caz cu atât mai semnificativ cu cât, de această dată, legea nu mai prevede o 
alternativă la soluția comunicării încheierii de încuviințare, este acela al notării în cartea funciară 
a începerii urmăririi silite. Astfel, potrivit art. 822 alin. (1) C.proc.civ., la cererea de notare 
trebuie anexată încheierea de încuviințare a executării silite, în copie certificată de executorul 
judecătoresc. 

Practica birourilor de cadastru și publicitate imobiliară este în sensul de a cere o 
certificare, prin aplicarea semnăturii calificate a executorului judecătoresc pe fiecare pagină a 
încheierii menționate. 

 Verificarea copiei legalizate a hotărârii judecătorești redactate în formă 
electronică 

În raport cu cele menționate în privința admisibilității existenței unui exemplar original al 
hotărârii judecătorești semnate cu o semnătură calificată, o discuție asupra copiei legalizate 
care ar putea fi eliberate, tot prin semnătură digitală, de pe o asemenea hotărâre ar putea să 
treacă drept lipsită de interes: din moment ce creditorul este în măsură să producă, în maniera 
mai sus arătată, chiar un exemplar original al hotărârii, de ce ar mai încerca să obțină o copie 
legalizată? 

Este binecunoscut că legislația primară - Codul de procedură civilă - nu reglementează 
condițiile și procedura legalizării de copii de pe hotărârile judecătorești. O face Regulamentul de 
ordine interioară a instanțelor judecătorești129, cu mențiunea că, având în vedere anul ultimei 

 

129 A se vedea art. 161 alin. (2) din acest Regulament. 
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sale modificări (2017), nu trebuie să ne surprindă absența unor norme care să reglementeze 
posibilitatea legalizării de copii de pe hotărâri judecătorești redactate cu semnătură electronică. 

Cert este că, în paralel cu apariția hotărârilor judecătorești cu semnătură calificată, a 
apărut procedeul legalizării în format electronic a hotărârii judecătorești. În practica acelor 
instanțe judecătorești care au făcut pași importanți în procesul de digitalizare a activității 
judiciare, caseta aplicată la finele textului hotărârii judecătorești, ca marcă a legalizării copiei 
făcute de pe acea hotărâre, nu mai este completată olograf ori prin tehnoredactare, însoțită de 
semnătura primului grefier și ștampila instanței judecătorești. Acest tip de casetă, în format 
dreptunghiular și, altminteri, încă majoritar, este înlocuit, la instanțele judecătorești amintite, 
de o casetă conținând textul specific operațiunii juridice a legalizării, dar cu adăugirea că această 
legalizare, prin semnătura aplicată (semnătura electronică extinsă a instanței judecătorești), 
este una digitală. 

Cele menționate în legătură cu diligența executorului judecătoresc de a arhiva, în format 
electronic, hotărârea judecătorească-titlu executoriu în formatul ei electronic, privit ca 
exemplar original, sunt valabile și în privința hotărârii judecătorești, depuse de creditor la dosarul 
de executare în forma unei copii beneficiind de o legalizare digitală. 

În mod similar, ori de câte ori în cursul procedurii execuționale, executorul va trebui să 
valorifice titlul executoriu prin comunicarea lui către participanții la executarea silită, fie că este 
vorba de instanța de executare, debitor, terți popriți ori alte instituții ori autorități publice față 
de care există obligația unei astfel de comunicări. Chiar dacă nu ar proceda, de la bun început, 
la o comunicare electronică, una corespunzătoare formei specifice a copiei legalizate, executorul 
judecătoresc trebuie să fie pregătit să o furnizeze în format electronic dacă acest tip de 
expediere îi este solicitată. 

Cu titlu de concluzie, opinăm că, cel puțin în raport cu datele de care dispunem în prezent 
și, mai concret, cu faptul că nu ne sunt cunoscute soluții prin care instanțele de control, învestite 
cu căi de atac împotriva unor hotărâri judecătorești dotate cu semnătură calificată, ar fi 
pronunțat soluții de invalidare a acestor hotărâri, ca soluții motivate pe o încălcare a cerinței 
semnării hotărârii în sensul strict al art. 426 alin. (6) C.proc.civ., nu ar fi de anticipat nici soluții 
de admitere a unor contestații la executare întemeiate de către contestatorii-debitori pe același 
motiv, raportat la un titlu executoriu în forma unei hotărâri judecătorești semnate digital. 

O asemenea constatare permite, credem, chiar și până la modificări în legislația primară 
care să reflecte evoluțiile în plină desfășurare în materie de progres al digitalizării activității 
instanțelor, inițierea și declanșarea de către executorul judecătoresc a unor proceduri în care 
titlul executoriu judiciar să aibă un format electronic, inclusiv în specia copiei legalizate digital.  

Această posibilitate, o reiterăm, nu trebuie să fie exercitată fără a urma precauțiile cele 
mai adecvate în raport cu natura specifică a formatului titlului executoriu, precauții care ar putea 
fi rezumate, în esență, în două aspecte: 

-verificarea, (tot) în modalitate electronică, a existenței unei semnături calificate, adică 
a ceea ce art. 154 alin. (6) teza a doua C.proc.civ. indică drept semnătură electronică extinsă a 
instanței; 

- arhivarea formei electronice a titlului executoriu, în sensul de o avea la dispoziție, 
eventual în folder-ul aferent dosarului de executare deschis pe baza acelui titlu, pentru cazul în 
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care, nefiind, de la bun început, comunicat în format electronic, o asemenea comunicare i-ar fi 
solicitată executorului judecătoresc. 

Nu în ultimul rând, dacă, față de modalitatea în care creditorul depune la dosarul de 
executare titlul executoriu judiciar și față de caracteristicile tehnice ale înscrisului electronic 
care conține hotărârea, executorul judecătoresc nu ar avea posibilitatea unei verificări 
nemijlocite a existenței semnăturii digitale, rămâne valabilă revenirea la soluția clasică, și anume 
aceea de a-i cere creditorului să facă demersurile necesare obținerii unei copii legalizate de pe 
hotărârea respectivă, în temeiul art. 161 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară a 
instanțelor judecătorești. 

 

4.5.5.2. Contracte – titluri executorii cu semnătură calificată 

 

Precizările și recomandările făcute în legătură cu hotărârile judecătorești-titluri 
executorii cu semnătură calificată sunt, în parte, valabile și pentru cazul în care titlul executoriu 
dotat cu o asemenea semnătură ar fi un alt înscris decât hotărârea judecătorească. 

În cele ce urmează, vom face precizări legate de temeiul legal al recunoașterii valorii de 
titluri executorii în favoarea contractelor care beneficiază de semnătură digitală, finalizând 
succinta expunere dedicată lor prin evidențierea diligențelor ce revin executorului judecătoresc 
în valorificarea acestor contracte în procedura execuțională. 

 Temeiul legal al contractelor-tituri executorii semnate electronic 

O primă deosebire are în vedere chiar temeiul legal al posibilității constituirii unor titluri 
executorii, în zona contractuală, având semnătură electronică. 

Este adevărat că posibilitatea redactării unor contracte care să fie dotate cu o semnătură 
electronică echivalentă semnăturii olografe aplicate unui înscris sub semnătură privată a fost 
recunoscută încă de la data intrării în vigoare a legii interne. 

Într-adevăr, așa cum am mai arătat, art. 5 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura 
electronică recunoștea înscrisului având o semnătură electronică extinsă valoarea unui înscris sub 
semnătură privată. 

Ceea ce a stat, o bună perioadă de timp, sub semnul întrebării a fost chestiunea 
posibilității de a recunoaște unui asemenea înscris electronic, fie el dotat cu o semnătură 
echivalentă juridic unei semnături olografe, capacitatea de a întemeia o procedură execuțională 
atunci când înscrisul astfel semnat era destinat să probeze existența unui contract care, potrivit 
legii, reprezenta titlu executoriu. 

Apreciem că acestei dileme i s-a pus capăt, în mod definitiv, prin Decizia nr. 23/2019 
pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în 
interesul legii. 

Astfel, conform dispozitivul acestei decizii, instanța supremă a statuat în sensul că, „în 
interpretarea și aplicarea anumitor dispoziții din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 raportat la 
art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, art. 52 alin. (1) din 
Legea nr. 93/2009, art. 632 alin. (2) și art. 272 C.proc.civ. ori, după caz, art. 5 din Legea nr. 
455/2001, contractul privind serviciile financiare încheiat la distanță în conformitate cu 
dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 constituie titlu executoriu în lipsa 
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semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepția situației în care părțile 
impun semnătura drept condiție de validitate a contractului (subl ns. – B.D.)”. 

Fără a intra în detalii, înțelegem să valorificăm această decizie în sensul în care poate fi 
utilă pentru analiza de față: dacă un contract care, potrivit legii, este titlu executoriu, așa cum 
este și cazul contractelor de credit încheiate, inclusiv în forma unor înscrisuri electronice (în 
acest sens este făcută referirea la art. 5 din Legea nr. 455/2001), de instituții de credit (art. 120 
din Ordonanța Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului) ori, 
după caz, de instituții financiare nebancare (art. 52 alin. 1 din Legea nr. 93/2009 privind 
instituțiile financiare nebancare), chiar și atunci când semnătura electronică lipsește130, cu atât 
mai evident sunt recunoscute ca titluri executorii aceleași contracte atunci când, emise fiind în 
formă electronică, beneficiază de o semnătură pe măsură, adică una extinsă/calificată.  

Considerăm că o asemenea concluzie trebuie să profite oricăror contracte, acte sau 
înscrisuri care, potrivit legii, reprezintă titluri executorii și care ar fi emise în formă electronică, 
iar nu doar contractelor de credit în care creditorul este instituție de credit ori instituție 
financiară nebancară. Decizia dată în soluționarea recursului în interesul legii face referire la 
aceste două categorii de titluri executorii extrajudiciare întrucât ele au făcut obiectul sesizării 
Înaltei Curți de Casație și Justiție, dar considerentele decizorii ale hotărârii pronunțate de 
instanța supremă nu depind, în mod esențial, de tipul contractului sau de o calitate specială a 
creditorului. 

Spre exemplu, un contract de locațiune încheiat în forma unui înscris electronic dotat cu 
semnătură calificată ar putea să beneficieze, și el, de soluția dată de instanța supremă, 
executorul judecătoresc neputând, în opinia noastră, să refuze a instrumenta procedura 
execuțională declanșată, la cererea locatorului, în calitate de creditor al chiriilor neplătite de 
către locatarul-debitor131, numai pentru motivul că acel contract este încheiat în formă 
electronică, cu condiția ca semnătura să fie una calificată. 

 Verificarea semnăturii electronice în cazul contractelor-titluri executorii 

Spre deosebire de ipoteza hotărârilor judecătorești-titluri executorii emise în formă 
electronică, ipoteza contractelor-titluri executorii emise în aceeași modalitate nu ar trebui să 
constituie o problemă a identificării, într-un contract-titlu executoriu emis în formă electronică, 
a unei semnături calificate. 

Emitenții titlurilor executorii sunt deținătorii de certificat calificat furnizat de prestatori 
calificați de semnătură electronică, astfel încât creditorului îi este la îndemână să permită 
executorului judecătoresc verificarea speciei de semnătură digitală aplicată pe contractul 
încheiat în formă electronică. 

Prin urmare, un asemenea contract va fi depus în exemplar original la biroul executorului 
judecătoresc, nemaiputând fi în prezența unui număr prestabilit, ca număr maximal, al 

 

130 Este vorba, desigur, de semnătura electronică extinsă în terminologia legii naționale (art. 5 din 
Legea nr. 455/2001), ca noțiune similară conceptului semnăturii avansate în accepțiunea Regulamentului 
CE 910/2014 și parțial echivalentă cu noțiunea de semnătură calificată în accepțiunea acestui din urmă 
Regulament. 

131 Reamintim că, potrivit art. 1798 C.civ., contractul de locațiune încheiat prin înscris sub semnătură 
privată, dacă este înregistrat la organul fiscal competent și, mai nou, în Registrul Național de Publicitate 
Mobiliară, este titlu executoriu pentru plata chiriei. 
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exemplarelor originale ale contractului-titlu executoriu, ca realitate, dimpotrivă, intrinsecă 
titlurilor executorii semnate olograf. 

În consecință, rigorile unei verificări nemijlocite, în niciun caz reduse la observarea unui 
exemplar printat, se impun executorului judecătoresc în cazul învestirii sale pe temeiul unui 
astfel de titlu executoriu, astfel încât observațiile făcute mai sus rămân valabile și aplicabile în 
mod corespunzător132. 

 

4.5.6. Semnătura (electronică) simplă 
 

Această specie de semnătură (denumită în continuare semnătură simplă) are o denumire 
de natură să o contrapună celorlalte două specii de semnătură electronică, respectiv semnătura 
calificată și semnătura avansată care presupun exigențe suplimentare și cărora, tocmai din 
acest motiv, li se recunosc mai multe efecte juridice decât semnăturii electronice simple. 

Semnătura simplă constă în date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu 
alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna (art. 3 pct. 10 
din Regulamentul 910/2014). 

Spre exemplu, o corespondență purtată pe e-mail între executorul judecătoresc, pe de o 
parte, și creditor, debitor sau un alt participant la procedura de executare, pe de altă parte, 
utilizate fiind adresele de e-mail pe care, în scopul unei astfel de comunicări, părțile care 
corespondează în această modalitate le făcuseră anterior cunoscute între ele, cu menționarea, 
la finalul mesajului, a numelui autorului cu titlu de semnătură aplicată acelui mesaj, relevă 
existența unor înscrisuri emise în formă electronică cu semnătură simplă. 

În exemplul dat, se pune întrebarea dacă o asemenea corespondență, constând în înscrisuri 
purtând semnătură electronică simplă, poate produce vreun efect juridic. 

Un răspuns la această întrebare ar putea fi dat în temeiul unui text la care am mai făcut 
referire în susținerea efectelor juridice ale semnăturii avansate, și anume art. 25 alin. (1) din 
Regulamentul CE 910/2014. Conform acestui text, unei semnături electronice nu i se refuză 
efectul juridic și posibilitatea de a fi acceptată ca probă în procedurile judiciare doar din motiv 
că aceasta este în format electronic sau că nu îndeplinește cerințele pentru semnăturile 
electronice calificate. 

În completarea logică a textului anterior citat vine și art. 46 din Regulamentul CE 
910/2014, conform căruia unui document electronic nu i se refuză efectul juridic şi posibilitatea 
de a fi acceptat ca dovadă în procedurile judiciare doar din motiv că este sub formă electronică. 

Chiar dacă nu îndeplinește cerințele unei semnături calificate, cea mai puternică din 
punctul de vedere al efectelor juridice recunoscute unei semnături electronice, și nici măcar pe 
cele ale unei semnături avansate, semnătura simplă poate face ca înscrisul având o astfel de 
semnătură să poată face proba unei anumite conduite atât a executorului, cât și a părții implicate 
în corespondența respectivă. 

 

132 A se vedea supra, pct. 4.5.4.2. 
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Bunăoară, un executor judecătoresc nu ar putea nega că a refuzat accesul debitorului la 
actele din dosarul de executare numai pentru motivul că solicitarea de consultare a dosarului i-a 
parvenit exclusiv printr-un mesaj tip e-mail semnat cu o semnătură simplă. Cu atât mai puțin, 
executorul judecătoresc va putea contesta existența unui asemenea refuz, dacă argumentul 
contestării se va rezuma la aspectul că mesajul transmis de către el debitorului, de asemenea 
prin e-mail, cu titlu de răspuns la cererea acestuia privind consultarea dosarului de executare, 
constituie un înscris electronic purtând, similar mesajului conținând solicitarea consultării 
dosarului, doar o semnătură electronică simplă. 

În concluzie, atașarea, la un înscris electronic, a unei semnături electronice simple nu 
trebuie să creeze executorului judecătoresc impresia că mesajul cuprins în înscris nu poate 
produce nicio consecință împotriva sa.  

În sens invers, executorul judecătoresc este îndreptățit să tragă anumite consecințe din 
mesaje ce-i sunt comunicate de către participanții la procedura execuțională, cu precauția 
impusă de respectarea dispozițiilor legale și ținând cont de importanța juridică a manifestării de 
voință a părții. 

Pentru a exemplifica acest din urmă aspect, cererea de executare silită nu va putea servi 
ca bază de deschidere a procedurii execuționale dacă este cuprinsă într-un mesaj tip e-mail căruia 
îi este asociată o semnătură electronică simplă.  

Într-adevăr, enumerând condițiile cererii de executare silită, art. 664 alin. (3) C.proc.civ. 
face trimitere la art. 148 alin. (2) C.proc.civ., acest din urmă articol făcând, la rândul său, la 
cerințele prevăzute de lege pentru cererile formulate prin înscrisuri în formă electronică. 
Totodată, art. 148 alin. (5) C.proc.civ. face clară referire la necesitatea semnării oricărei cereri, 
ceea ce, în contextul executării silite, creează în sarcina creditorului obligația semnării cererii 
de executare silită, semnătura fiind, așadar, o cerință de valabilitate a acestei cereri. 

Deci, atunci când o cerere de executare este depusă de creditor la executorul judecătoresc 
prin e-mail133, semnătura asociată cererii, pentru a reprezenta un echivalent juridic al semnăturii 
olografe aplicate pe cererea de executare silită depusă, personal sau prin reprezentant, chiar la 
sediul biroului organului de executare, nu ar putea fi decât o semnătură calificată. 

De asemenea, chiar dacă nu există o dispoziție care să fixeze condiții de validitate 
specifice unei cereri de renunțare la executarea silită, opinăm că, nefiind contestat dreptul 
creditorului de a depune prin e-mail inclusiv o asemenea cerere, comunicarea ei printr-un mesaj 
transmis pe această cale, dar cu atașarea unei semnături electronice simple, nu permite 
executorului judecătoresc să ia act de renunțare. Așadar, pe baza unei cereri de renunțare astfel 
semnate, executorul nu ar putea să emită încheierea de încetare a executării silite. Nici măcar 
faptul că expedierea cererii de renunțare s-ar face de la căsuța poștală electronică indicată de 
creditor în cererea de executare silită nu credem că este de natură să schimbe soluția enunțată, 
și anume soluția ignorării de către executor a unui asemenea mesaj, tocmai pentru că ar fi cuprins 
într-un înscris electronic căruia nu i-ar fi asociată o semnătură calificată. 

 

 

 

133 Posibilitatea transmiterii, prin email, a cererii de executare silită, ca alternativă la depunerea de 
către creditor a acestei cereri la biroul executorului judecătoresc este explicit recunoscută la art. 664 alin. 
(2) C.proc.civ. 
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5. EXECUTAREA SILITĂ TRANSFRONTALIERĂ 

 

În acest capitol am identificat principalele regulamente europene, convenții multilaterale 
și convenții bilaterale, necesare executorilor judecătorești pentru identificarea normelor 
aplicabile executării silite transfrontaliere. 

 

5.1 Recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești în materie civilă și comercială 

 

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești 
în materie civilă și comercială în statele membre ale 

Uniunii Europene 
 

- Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa 
judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială 

- Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie 
civilă și comercială (aplicabil din 10.01.2015) 

- Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 
2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate 

- Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind instituirea procedurii europene a somaţiei de plată 

- Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 
2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă 

- Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în 
aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divortului si separării 
de corp 

- Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 
04.07.2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind 
crearea unui certificat european de moștenitor (aplicabil din 17.08.2015). 
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Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti 
în materie civilă şi comercială în statele nemembre ale 

Uniunii Europene 
 

Convenţii multilaterale: 

- Convenţia de la Lugano din 30.10.2007 privind competenţa, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (a intrat în vigoare la data de 01.01.2010) 

Convenţii bilaterale 

Convenţiile/tratatele bilaterale în domeniul asistenţei judiciare încheiate de România cu 
statele terţe, nemembre ale UE, care conţin norme referitoare la recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti, încheiate cu următoarele state: 

- Albania - Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Albania privind 
asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 463/1960, 
publicat în B. Of. nr. 4/18.01.1961 

- Algeria - Convenţie de asistenţă juridică în materie civilă, familială şi penală între 
Republica Socialistă România şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, ratificată prin 
Decretul nr. 418/1979, publicat în B.Of. nr. 97/8.12.1979 

- Bosnia şi Herţegovina (prin Nota verbală nr. 943/08.02.1995, MAE al Rep. Bosnia și 
Herțegovina a notificat, în numele Guvernului Rep. Bosnia și Herțegovina, că se consideră, în 
calitate de stat succesor al fostei R.S. F Yugoslavia, legat de tratatele bilaterale încheiate între 
fosta R.S.F. Yugoslavia și România, în vigoare la data succesiunii statelor, cu privire la teritoriul 
Rep. Bosnia și Herțegovina) Tratatul între Republica Populară Română şi Republica Populară 
Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în 
B.Of. nr. 6/6.02.1961 

- China - Tratatul de asistenţă juridică în materie civilă şi penală dintre România şi 
Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 16 ianuarie 1991, ratificat prin Legea nr. 
12/1992, publicată în M.Of. nr. 32/03.03.1992 

- Coreea de Nord - Acord între Republica Socialistă România şi Republica Populară 
Democrată Coreeană cu privire la asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat 
prin Decretul nr. 305/1972, publicat în B. Of. nr. 87/7.08.1972 

- Cuba – Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica Cuba privind asistenţa 
juridică în materie civilă, familială şi penală, ratificată prin Decretul nr. 67/1981, publicat în 
B.Of. nr. 19/27.03.1981 

- Egipt – Convenţie privind asistenţă judiciară în materie civilă, comercială şi de statut 
personal între Republica Socialistă România şi Republica Arabă Egipt, ratificată prin Decretul nr. 
82/1977, publicat în B.Of. nr. 34-35/23.04.1977 

- Macedonia - Convenţia dintre România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică 
în materie civilă, semnată la Bucureşti la 12 noiembrie 2003, ratificată prin Legea nr. 356/2004, 
publicată în M.Of. nr. 839/13.09.2004 (este în vigoare din 10.03.2007) 
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- Maroc – Convenţie între Republica Socialistă România şi Regatul Maroc privind asistenţa 
juridică în materie civilă şi penală, ratificată prin Decretul nr. 291/1973, publicat în B. Of. nr. 
79/4.06.1973 

- Moldova – Tratat între România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie 
civilă şi penală, ratificat prin Legea nr. 177/1997, publicată în M.Of. nr. 310/13.11.1997 

- Mongolia – Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Mongolă cu 
privire la asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 
415/1973, publicat în B.Of. nr. 116/31.07.1973 

- Rusia – (prin declaraţie de succesiune) Tratat între Republica Populară Română şi Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenţei juridice în cauzele civile, familiale 
şi penale, ratificat prin Decretul nr. 334/1958, publicat în B.Of. nr. 30/4.08.1958 

- Serbia (prin declaraţie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română şi 
Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 
24/1961, publicat în B.Of. nr. 6/6.02.1961 

- Siria – Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica Arabă Siriană privind 
asistenţa juridică în materie civilă şi penală, ratificat prin Decretul nr. 70/1979, publicat în B. 
Of. nr. 19/5.03.1979 

- Tunisia - Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica Tunisiană privind 
asistenţa juridică în materie civilă şi penală, ratificată prin Decretul nr. 483/1971, publicat în B. 
Of. nr. 11/29.01.1972 

- Turcia - Lege nr. 214/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica 
Turcia privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005 

- Ucraina– Tratatului dintre România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile 
juridice în cauzele civile, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2002, ratificat prin Legea nr. 3/2005, 
publicat în M.Of. nr. 183 din 3 martie 2005 (este în vigoare din 30.10.2006) 

 

Legislaţia internă: 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru 
aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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5.2 Recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești în materie matrimonială și a 

răspunderii părintești 
 

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești 
în materie matrimonială și a răspunderii părintești în 

Statele Membre ale Uniunii Europene 
 

- Regulamentul nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor în materie familială şi a răspunderii părinteşti cu statele membre UE (cu excepţia 
Danemarcei). Regulamentul nr. 2201/2003 înlocuieşte, pentru statele membre, convenţiile 
existente la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care au fost încheiate între două 
sau mai multe state membre şi care se referă la materiile reglementate de prezentul regulament. 

 

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești 
în materie matrimonială și a răspunderii părintești cu 

statele terțe, nemembre ale Uniunii Europene 
 

Convenții ale Consiliului Europei: 

- Convenţia europeană adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980 asupra recunoaşterii şi 
executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, 
la care România a aderat prin Legea nr. 216/2003. 

- Convenţia de la Strasbourg din 15 mai 2003 asupra relaţiilor personale care privesc 
copiii, ratificată prin Legea nr. 87/2007 

 

Convenții ale Conferinței de Drept Internațional Privat de la 
Haga: 

- Convenţia adoptată la Haga la 19 octombrie 1996 privind competenţa, legea aplicabilă, 
recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind 
protecţia copiilor, ratificată de România prin Legea nr. 361/2007 (Convenția se aplică din data 
de 5 iunie 2010) 

 



 

Ghid de bune practici în activitatea de executare silită 

181 

5.3 Transmiterea actelor judiciare și 
extrajudiciare în spațiul Uniunii Europene 

 

Cadrul legal 
 
Izvorul legal în materia transmiterii actelor judiciare și extrajudiciare în spațiul Uniunii 

este reprezentat de Regulamentul134 (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi 
extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor), prin care a 
fost abrogat Regulamentul (CE) nr.1348/2000 al Consiliului, care viza îmbunătăţirea şi 
accelerarea procedurii de transmitere între statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare 
în materie civilă sau comercială. 

Acest regulament este incident în dreptul intern al tuturor statelor membre ale Uniunii 
Europene, inclusiv în Danemarca și prevede șapte formulare tip. 

După cum se remarcă, regulamentul prevede diferite modalităţi de transmitere şi 
comunicare a actelor: transmitere prin intermediul autorităţilor de origine şi de destinaţie, 
transmitere pe cale consulară sau diplomatică, prin intermediul serviciilor de curierat sau 
prin remitere. Desemnarea acestora produce efecte pentru un termen de cinci ani și poate fi 
reînnoită la fiecare cinci ani. 

Autorităţile de origine sunt competente pentru transmiterea actelor judiciare sau 
extrajudiciare ce urmează să fie notificate sau comunicate într-un alt stat membru. Autorităţile 
de destinaţie sunt competente să primească acte judiciare sau extrajudiciare din alt stat 
membru. Organismul central răspunde de furnizarea informaţiilor către autorităţile de origine 
şi de soluţionarea eventualelor dificultăţi care pot apărea pe parcursul transmiterii actelor în 
scopul notificării sau comunicării. 

În dreptul intern din România, în materia transmiterii actelor judiciare și extrajudiciare în 
spațiul Uniunii Europene sunt incidente și prevederile Legii nr. 189/2003, republicată135, privind 
asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială. 

 
Delimitări terminologice 

 
Anumite state membre utilizează doi termeni, „comunicare” și „notificare”, pentru a 

desemna transmiterea documentelor. Această dualitate se bazează pe existența profesiei de 
executor judecătoresc. Acesta din urmă, în principiu, îndeplinește doar „comunicarea actelor”. 
Statele în care executorul judecătoresc nu există, utilizează termenul de „servire de acte”.  

Pentru a clarifica expresia „comunicarea si notificarea actelor judiciare si 
extrajudiciare", se impun câteva precizări. 

În sens strict, atât expresia „comunicarea”, cât si „notificarea” unor acte, fie judiciare 
sau extrajudiciare nu comportă o mare diferență, deoarece prin intermediul ambelor proceduri 
se poate efectua transmiterea unor acte de la o persoană la alta.  

 

134 A fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L324, din 10.12.2007. 
135 A fost republicată în temeiul art. II din Legea nr. 61/2015, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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În sens larg, între aceste două noțiuni există o diferență semnificativă remarcată doar din 
punctul de vedere al îndeplinirii procedurii, diferență care se materializează în oficialitatea și 
celeritatea transmiterii actelor de către autoritatea care efectuează această operațiune.  

Astfel, „notificarea”, reprezintă formalitatea prin intermediul căreia se aduce la 
cunoștiința unei persoane un act. 

A doua expresie, „comunicarea”, este denumirea dată notificării comunicate prin 
intermediul autorității și responsabilității executorului judecatoresc. 

 
 Agenții de transmitere  

 
Prevederile art. 2 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007, stabilesc cadrul legal 

privitor la ”Agenții de transmitere”. Potrivit acestei norme legale, fiecare stat membru are 
obligația să desemneze funcționari publici, autorități sau alte persoane, în această calitate, care 
au competența să transmită actele judiciare sau extrajudiciare care urmează să fie notificate sau 
comunicate într-un alt stat membru. 

În privința actelor judiciare, autoritățile române transmițătoare sunt toate instanțele 
române care comunică acte judiciare direct către autoritățile primitoare ale statelor membre 
ale Uniunii Europene: judecătoriile, tribunalele, curțile de apel și Înalta Curte de Casație și 
Justiție. 

Privitor la actele extrajudiciare, notarii, executorii judecătorești și alte autorități, în 
competența cărora intră comunicarea de acte în străinătate, realizează transmiterea 
cererilor prin intermediul judecătoriilor în a căror circumscripție își au sediul profesional (art. 32 
alin. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie 
civilă și comercială). 

 
 Autoritățile de destinație 

 
În privința autorităților de destinație, Regulamentul (CE) nr.1393/2007 în conținutul art. 

2 alin.(2), scoate în evidență o altă obligație care incumbă statelor membre. Potrivit acestei 
dispoziții, orice stat membru desemnează funcționari publici, autorități sau alte persoane, 
denumite ”Autorități de destinație” care au competența să primească actele judiciare sau 
extrajudiciare, care provin din alt stat membru. 

Autoritatea română primitoare sau de destinație a cererilor de comunicare de acte 
judiciare şi extrajudiciare din statele membre ale Uniunii Europene, este judecătoria în a cărei 
circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul destinatarul (art. 32 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială). 

 
 Autoritatea centrală 

 
Rolul „Organismului central” sau „Autoritatea centrală”, așa cum este denumită de art. 

3 din Regulamentul (CE) nr.1393/2007 este unul deosebit de important. 
Potrivit articolului amintit, fiecare stat membru are obligația desemnării unei asemenea 

autorități. Printre atribuțiile recunoscute acesteia de către dispozițiile normei amintite, putem 
arăta: 

a) furnizarea de informații agențiilor de transmitere; 
b) identificarea unor soluții pentru orice dificultăți care pot să apară cu ocazia 

transmiterii actelor în scopul notificării sau al comunicării; 
c) să înainteze, în cazuri excepționale, la cererea unei agenții de transmitere, a cererii 

de notificare sau comunicare către agenția competentă de primire. 
Este util să amintim că teza finală a textului comunitar amintit, face referire la statele 

federale, la statele în care sunt în vigoare mai multe sisteme de drept sau statele în care există 
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unități teritoriale autonome. Potrivit acestei dispoziții, statele respective au libertatea de a 
desemna mai multe organisme(autorități) centrale.   

În România, Ministerul Justiţiei este ”Autoritate centrală”, iar atribuțiile 
corespunzătoare regulamentului sunt exercitate prin Direcţia Drept internaţional şi Cooperare 
Judiciară - Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială.  

 
 Alte mijloace de transmitere și de notificare sau de comunicare a actelor 

judiciare 
 
În continuarea dispozițiilor sale, regulamentul stabilește trei mijloace suplimentare de 

transmitere și de notificare sau de comunicare, însă doar în ceea ce privește actele judiciare, 
respectiv: 

 
A) Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau consulari. 

Acest mijloc de transmitere este prevăzut în cadrul art. 12 și 13 din regulament. Potrivit acestor 
dispoziții, se recunoaște libertatea fiecărui stat membru, ca în situații excepționale, să poată 
transmite acte judiciare pe cale consulară sau diplomatică, către agențiile altui stat membru. 
Această procedură realizată prin intermediul agenților diplomatici sau consulari, trebuie să se 
realizeze fără nicio constrângere, către persoanele care au reședința într-un alt stat membru. 

În privința României, aceasta declară că agenții săi diplomatici și consulari străini, nu pot 
notifica sau comunica acte judiciare ori extrajudiciare pe teritoriul statului român, decât 
cetățenilor statului pe care îi reprezintă. 

 
B) Notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor de curierat. Prevederile 

art. 14 din regulament, statuează posibilitatea notificării sau comunicării prin intermediul 
serviciilor de curierat. Și în cazul acestui mijloc de transmitere, regulamentul lasă libertatea 
fiecărui stat membru să efectueze notificarea sau comunicarea actelor direct prin intermediul 
serviciilor de curierat, persoanelor care au reședința declarată într-un alt stat membru. Acest 
lucru se poate realiza prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau echivalentul 
acesteia. 

 
C) Notificarea sau comunicarea directă. Un ultim mijloc de transmitere a actelor 

judiciare îl constituie notificarea sau comunicarea directă. În sensul art. 15 din regulament, 
această procedură poate demara la cererea oricărei persoane interesate, care poate efectua 
notificarea sau comunicarea actelor judiciare direct prin intermediul funcționarilor judiciari, al 
autorităților sau al altor persoane competente din statul membru de primire, în ipoteza în care 
o astfel de transmitere directă este permisă în conformitate cu legislația internă a statului 
membru. 

Este important de știut faptul că România, se opune posibilității unei astfel de notificări 
sau comunicări directe. 
 

 
 Mijloace tehnice de primire și de comunicare a actelor. Regimul lingvistic 

utilizat pentru completarea formularului-tip, prevăzut la Anexa I 
 
Regulamentul (CE) nr. 1393/2007, alocă câteva dispoziții care ilustrează mijloacele 

tehnice specifice primirii și comunicării actelor, stabilind totodată un sistem de servicii cu o 
protecție lingvistică clară. 

Potrivit art.2 alin.(4) lit.c) din regulament, mijloacele tehnice de primire a cererilor și 
actelor anexate admise de România, sunt cele realizate prin poștă și fax. 
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Regimul lingvistic utilizat pentru completarea formularului-tip, prevăzut la Anexa I, este 
stabilit în conținutul dispozițiilor art.2 alin.(4) lit.d) din regulament. Acest regim lingvistic este 
stabilit de fiecare stat membru și comunicat Comisiei.  

Pentru procedura din România, în afară de formularele completate în limba română, se 
mai acceptă și formulare standard de cerere completate în limbile engleză și franceză. 

De asemenea, în sensul art.4 din regulament, actele judiciare sunt transmise direct și în 
termenul cel mai scurt între agențiile desemnate în temeiul art.2. 

Totodată, trebuie știut că în privința transmiterii actelor judiciare, a cererilor, a 
confirmărilor, a confirmărilor de primire, a certificatelor și a oricăror alte documente între 
agențiile de transmitere și cele de primire, se poate realiza prin orice mijloace corespunzătoare. 
Acest lucru se poate face, cu condiția ca actul primit să aibă un conținut conform și fidel cu cel 
al actului înaintat și toate informațiile conținute de acesta să poată fi citite cu ușurință, atât de 
autoritate cât și de destinatar. 

La final este util de reținut faptul că, actele și toate documentele transmise sunt scutite 
de legalizare, precum și de orice altă formalitate echivalentă cu aceasta. 

 
 Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau 

comunicare  
 
Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 mai are în vedere câteva situații procedurale deosebit 

de importante: refuzul primirii unui act(art.8) și respectiv, data notificării sau a comunicării 
(art.9).   

Cu privire la refuzul primirii unui act, Agenția de primire informează destinatarul, folosind 
formularul tip din anexa II, că acesta poate să refuze să primească actul de notificat sau de 
comunicat în momentul notificării sau al comunicării acestuia, ori poate să returneze actul 
agenției de primire în termen de o săptămână, în cazul în care acesta nu este redactat sau însoțit 
de o traducere în una dintre următoarele limbi: o limbă pe care destinatarul o cunoaște sau limba 
oficială a statului membru de destinație (în situația în care în acest stat membru există mai multe 
limbi oficiale se va ține cont de limba oficială sau una din limbile oficiale ale locului în care 
urmează să se efectueze notificarea sau comunicarea). 

În această situație, Agenția de primire va informa imediat Agenția de transmitere prin 
intermediul certificatului menționat la art. 10 din regulament și returnează cererea și actele a 
căror traducere este solicitată. 

Referitor la data notificării sau a comunicării, art. 9 din regulament relevă o regulă 
deosebit de importantă. Potrivit acestui text comunitar, data notificării sau a comunicării unui 
act este data la care acesta este notificat sau comunicat în conformitate cu legislația statului 
membru de destinație. 

Sunt importante câteva aspecte privitoare la termenele speciale stabilite de legislația din 
România.  

Dispozițiile art. 183 C.proc.civ., reglementează actele depuse la poștă, servicii 
specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere. 

Potrivit acestui text legal, se impun câteva precizări: 
- actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare 

recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu 
specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen; 

- actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea 
militară ori la administrația locului de deținere unde se află această parte este, de asemenea, 
considerat ca făcut în termen; 

- recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de 
serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de 
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administrația locului de deținere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de 
către partea interesată. 

De asemenea, în sensul art. 192 alin. (2), coroborat cu art. 199 alin. (1) C.proc.civ., 
procesul civil începe odată cu înregistrarea cererii la instanță. Cererea de chemare în judecată, 
depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poștă, curier, fax sau scanată și transmisă prin 
poștă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează și primește dată certă prin 
aplicarea ștampilei de intrare. 

În acest sens, trebuie știut faptul că potrivit art. 2 pct. 18, 10 și 11, precum și art. 30 din 
O.U.G. nr. 13/2013 privind serviciile poștale, prin serviciul de trimitere recomandată se înțelege 
„serviciul poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva 
riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale 
înregistrate și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a 
unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată 
în scris de către acesta”. 

O altă precizare se impune asupra faptului că prin trimitere de corespondență, se înțelege 
comunicarea în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată și livrată 
la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia. 

Data depunerii trimiterii poștale este data la care trimiterea poștală a fost colectată, 
dispozițiile art. 183 C.proc.civ., rămânând aplicabile. 

De aceea, este util de reținut faptul că: data depunerii este data la care trimiterea 
poștală a fost colectată prin intermediul punctelor de acces, dacă aceasta a fost colectată 
înainte de ultima operațiune de ridicare a trimiterilor poștale stabilită pentru respectivul 
punct de acces. În cazul în care colectarea are loc după acest moment-limită, se consideră 
că data depunerii trimiterii este data următoarei zile lucrătoare celei la care trimiterea 
poștală este colectată prin intermediul punctelor de acces. 

 
 Certificarea notificării sau a comunicării și copia actului notificat sau 

comunicat. Cheltuielile corespunzătoare acestei proceduri  
 
Procedura de transmitere a actelor potrivit Regulamentului (CE) nr. 1393/2007, scoate în 

evidență posibilitatea certificării notificării sau a comunicării actului care a făcut obiectul 
mecanismului procedural respectiv. 

Această posibilitate procedurală, o identificăm în dispozițiile art. 10 din regulament. 
Astfel, după finalizarea formalităților privind notificarea sau comunicarea actului, se redactează 
un certificat de îndeplinire a acestor formalități, utilizându-se formularul-tip prevăzut în Anexa 
I și se transmite Agenției de transmitere, împreună cu o copie a actului notificat sau comunicat. 

Respectivul certificat se completează în limba oficială sau într-una din limbile oficiale din 
statul membru de origine sau într-o altă limbă pe care statul membru de origine a indicat Comisiei 
că o poate accepta. În afara comunicării în limba română, România acceptă și transmiterea 
acesteia în limbile engleză și franceză. 

Privitor la cheltuielile de notificare sau comunicare, art. 11 din Regulament, evidențiază 
faptul că, notificarea sau comunicarea actelor judiciare provenind dintr-un stat membru nu poate 
să determine plata sau rambursarea taxelor sau a cheltuielilor născute din serviciile puse la 
dispoziție în acest sens de statul membru de primire.  

Chiar dacă potrivit primului alineat al art. 10 din regulament, aparent, această procedură 
ar fi una gratuită, potrivit alineatului (2) al aceluiași text, reclamantul va plăti sau va rambursa 
cheltuielile legate de: 

- intervenția unui funcționar judiciar sau a unei persoane competente în conformitate 
cu legislația statului membru de destinație; 

- utilizarea unei metode speciale de notificare sau de comunicare. 
În toate cazurile, cheltuielile privitoare la intervenția unui funcționar judiciar sau a unei 

persoane competente, potrivit legislației statului membru de destinație, corespund unei taxe 
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unice și fixe, care să respecte principiile proporționalității și nediscriminării. Aceste taxe sunt 
comunicate de statele membre, în atenția Comisiei.  

Cadrul legal oferit de sistemul din România acestei proceduri scoate în evidență faptul că 
transmiterea actelor de procedură se face, gratuit, din oficiu, de instanță, prin agenţii 
procedurali ai instanţei sau alt salariat al acesteia, și, dacă nu este posibil acest lucru, se face 
prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis, 
la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi o înştiinţare.  

De asemenea, la cererea părţii interesate şi pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de 
procedură se poate face de instanță, prin executori judecătoreşti sau prin servicii de curierat 
rapid (art. 154 C.proc.civ.). Onorariile executorilor judecătorești sunt cuprinse între 20 lei și 400 
lei (a se vedea Ordinul Ministrului Justiției nr. 2550/14.11.2006 privind aprobarea onorariilor 
minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatorești). 
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6. BUNE PRACTICI DE SECURITATE 

CIBERNETICĂ 
 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a realizat o serie de protocoale cu 
autoritățile și instituțiile statului necesare realizării activității de executare silită. Pentru accesul 
eficient și rapid la informații, este necesară utilizarea corespunzătoare a resurselor informatice, 
atât de structurile profesionale, dar și de către executorii judecătorești. 

În fiecare zi, atât executorii judecătorești cât și personalul angajat al acestora, sunt 
expuşi, atât acasă cât şi la locul de muncă, la ameninţări ce îşi au originea în spaţiul virtual. În 
majoritatea cazurilor nici măcar nu suntem conştienţi de acest lucru, sau dacă-l realizăm, nu 
reacţionăm la aceste ameninţări într-o manieră adecvată. În media apar zilnic articole referitoare 
la incidente de securitate şi la impactul pe care acestea îl au asupra noastră, ca indivizi sau 
organizaţii deopotrivă. Aceste incidente relatate sunt de fapt doar vârful iceberg-ului, în realitate 
fiind cu mult mai expuşi decât credem noi că suntem având în vedere că, din nefericire, riscurile 
asociate mediului virtual sunt în continuă creştere. Cu toate că mediul virtual, reprezentat de 
infrastructurile cibernetice, incluzând conţinutul informaţional procesat, stocat sau transmis, şi 
acţiunile derulate de utilizatori, este deja o parte integrantă a vieții personale și profesionale, 
securitatea sa este un element luat în calcul mult prea rar și poate insuficient. Acest aspect este 
potenţat de complexitatea noilor tehnologii, care implică noi riscuri ce pot afecta grav individul 
sau organizația, în condițiile în care există numeroase acţiuni ostile desfăşurate în spaţiul 
cibernetic de natură să afecteze funcţionarea sistemelor informatice precum şi datele vehiculate 
prin intermediul acestora. 

Acţiunile cibernetice ostile vizează, în principal:  

- perturbarea, blocarea, distrugerea, degradarea sau controlarea în mod maliţios a unui 
sistem / infrastructură informaţională;  

- afectarea integrităţii disponibilităţii, confidenţialităţii, autenticităţii şi non-repudierii 
datelor sau sustragerea informaţiilor cu acces restricţionat.  

De exemplu, date sensibile (contracte, proiecte etc.) pot fi exfiltrate de atacatori 
informatici sau recuperate de aceștia cu ajutorul unor programe specializate în cazul pierderii 
sau furtului unui dispozitiv portabil (telefon inteligent, tabletă, laptop etc.). 

În consecinţă, securitatea cibernetică trebuie să reprezinte o prioritate pentru buna 
funcționare a sistemelor guvernamentale sau de control industrial (producția și distribuția de 
energie electrică, distribuția de apă etc.). Un atac cibernetic asupra unui sistem de control 
industrial (Supervisory Control and Data Acquisition System - SCADA) poate determina pierderea 
controlului, oprirea, deteriorarea instalațiilor sau alterarea produsului final. Aceste incidente 
sunt însoțite adeseori de urmări grave în termeni de securitate, de pierderi economice și 
financiare și de afectare a imaginii organizației. 
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Pericolele pot fi totuși reduse semnificativ prin aplicarea unei serii de bune practici puțin 
costisitoare, chiar gratuite, și ușor de aplicat. Conștientizarea riscurilor de către angajați este 
foarte eficientă pentru a limita o mare parte din riscuri. Măsurile proactive şi reactive pot include 
politici, concepte, standarde şi ghiduri de securitate, managementul riscului, activităţi de 
instruire şi conştientizare, implementarea de soluţii tehnice de protejare a infrastructurilor 
cibernetice, managementul identităţii, managementul consecinţelor.  

Acest ghid își propune să sintetizeze o serie de informaţii cu privire la riscurile existente 
și prezintă câteva metode utile pentru a determina reflexe simple pentru folosirea în siguranță a 
sistemelor informatice, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor tale de cunoaştere, atât în calitate 
de cetăţean, utilizator al tehnologiei moderne, cât şi în calitate de funcţionar (public sau nu) 
care utilizează infrastructura cibernetică a unei organizații, din moment ce, în ambele ipostaze, 
suntem toți dependenţi de resurse informatice şi de comunicaţii. 

Aspecte conceptuale 

Un element important în configurația de securitate cibernetică este antivirusul. Acesta 
este un program informatic conceput să detecteze, să prevină și să elimine instalarea oricăror 
forme de malware (viruşi, troieni, adware, spyware etc.) pe sistemele de calcul. Actualizarea 
acestuia este deosebit de importantă pentru a putea face față celor mai noi (versiuni ale unor) 
programe malițioase. Un exemplu de malware este troianul (trojan horse), a cărui denumire 
provine din mitologia greacă. Acest tip de program pare a avea o funcţie utilă, legitimă, dar 
deţine şi una ascunsă, potenţial maliţioasă, care scapă mecanismelor de securitate, uneori 
exploatând vulnerabilităţi ale sistemelor vizate. Astfel, odată rulat, programul poate iniţia 
activităţi maliţioase, precum sustragerea de informații, afectarea calculatorului gazdă sau 
crearea unor căi disimulate de acces de la distanţă la sistemul infectat. 

Alte exemple de programe malițioase:  

- virusul informatic: program care se poate autoreplica în cadrul unui sistem şi propaga 
în alte calculatoare din reţea fără ştiinţa utilizatorului. Acesta poate afecta negativ 
funcţionalitatea, integritatea, disponibilitatea sistemului sau a datelor conţinute de acesta;  

- viermele informatic: un malware ce dispune de capacitatea de a se autoreplica şi 
propaga într-o reţea de calculatoare şi dincolo de aceasta (alte sisteme sau reţele), folosind 
resursele reţelei, fără a se ataşa unui alt program sau proces. 

În urma infectării sistemului informatic, acesta poate deveni, de exemplu, parte a unui 
botnet - o rețea de calculatoare infectate prin diverse metode de către o persoană/entitate rău-
intenţionată în vederea utilizării acesteia în folosul celui care controlează reţeaua (botmaster), 
pentru sustragerea de date confidenţiale sau bancare, pentru iniţierea de atacuri de tip DdoS, 
pentru spargerea parolelor sau pentru căutarea şi exfiltrarea de informaţii.  

Componenta software a unui botnet este formată din 2 părţi: clientul şi serverul de 
comandă şi control (C&C). În general, modulele client au implementate modalități de asigurare 
a persistenţei în sistemul infectat prin autocopierea în zona de start-up a sistemului de operare. 
Botmasterul este cel care controlează, prin intermediul serverului C&C, maşinile infectate (boți). 
El poate, în funcţie de tipul botnet-ului, să administreze, monitorizeze şi să obţină diverse 
statistici privind activitatea boţilor prin intermediul unui panou de comandă şi control. 
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 Prudența în navigarea pe internet 

Securitatea cibernetică este un subiect discutat frecvent în ultimii ani pentru că mediul 
virtual este unul dinamic, aflat în permanentă schimbare, pentru că tehnologiile folosite sunt 
înlocuite, actualizate și modificate constant, apărând astfel noi și noi provocări și pentru că 
nivelul de conștientizare al utilizatorilor este încă unul foarte scăzut. Mediul online are din ce în 
ce mai multe conexiuni cu spațiul fizic. Iar multe dintre lucrurile pe care le facem în primul au 
implicații în cel de-al doilea: atunci când securitatea este compromisă în spațiul virtual, 
utilizatorii pot avea parte de consecințe dintre cele mai neplăcute în spațiul fizic. Acele 
informații vitale vizate de spionii cibernetici ni se par, de cele mai multe ori, uzuale, banale, 
inofensive: acestea încep de la datele personale, completarea de diverse formulare online pentru 
concursuri și ajung la date financiare şi contractuale, informaţii despre angajaţi şi baze de date. 

Furtul de identitate în mediul online nu mai este o legendă urbană sau subiectul unui serial 
TV polițist. Accesul unor terţi la date confidențiale creează avantaje strategice, iar blocarea 
accesului utilizatorilor la un set de date poate aduce prejudicii financiare considerabile, prin 
simpla lipsă a accesului la documente într-un anumit moment dat. În funcție de specificul 
instituţiei, pierderile nu sunt numai de natură financiară în momente de criză. În general, 
utilizatorii de Internet care sunt conștienți de riscuri adoptă unele măsuri care, în opinia lor, 
bazată pe experiențele anterioare, ar trebui să fie suficiente pentru o bună protecție. Departe 
de a oferi garanția unei securități impenetrabile, întrebările următoare și comentariile aferente 
fiecăreia vă vor ajuta să înțelegeți mai bine multiplele fațete ale securității în spațiul virtual. 

 Pentru o navigare mai sigură:  

- utilizați ultima versiune de browser [având în vedere că cele mai multe aplicaţii 
maliţioase afectează Microsoft Internet Explorer (utilizat de peste 50% dintre utilizatori), 
orientați-vă şi spre alte tipuri de browser (ex. Google Chrome, Opera, Firefox, Safari etc.), mai 
ales când accesați pagini web posibil nesigure (încearcați să folosiți opţiunea NotScript sau 
NoScript)]; 

- verificați secţiunea de contact a site-urilor web (adresă, număr de telefon, e-mail);  

- verificați destinaţia reală a link-urilor prin trecerea cursorului mouse-lui peste acesta şi 
vizualizarea adresei reale în partea stângă-jos a browser-ului;  

- acordați atenţie la ce plugin-uri instalați, de multe ori acestea vin însoţite de software 
maliţios;  

- nu apăsați pe link-urile din cadrul ferestrelor de tip pop-up;  

- verificați existenţa „https://” în partea de început a adresei web, înainte de a introduce 
informaţii personale. 

 Dezinstalarea aplicațiilor inutile 

Daca nu mai aveți nevoie de un anumit soft, dezinstalați-l! Astfel, vor fi mai ușor de 
urmărit aplicațiile care necesită a fi actualizate, iar de multe ori acest lucru va permite o 
executare rapidă a sarcinilor de către calculator (sunt frecvente aplicațiile de mici dimensiuni și 
add-on-urile care se instalează împreună cu diverse softuri și care pornesc odată cu computerul, 
ocupând memoria acestuia și afectându-i performanțele). 
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 Protejarea conexiunii la internet 

Dacă folosiți un router pentru a vă conecta la Internet, asigurați-vi că ați schimbat parolele 
implicite ale acestuia (de cele mai multe ori, astfel de dispozitive au parole standard de genul 
„1234”, „0000”, „admin”, „root”). De asemenea, actualizați firmware-ul și instalați patch-urile 
de securitate.  

Asigurați-vă că router-ul este configurat să ofere conexiuni criptate. Tehnologia de 
criptare WPA2 este cea mai puternică formulă disponibilă în majoritatea routerelor moderne.  

Urmând acești pași, veți reduce considerabil riscul ca agresorii cibernetici să preia sub 
control conexiunea dumneavoastră de Internet, folosind-o pentru a vă compromite computerul, 
pentru a vă afla credențialele de acces la diferite conturi sau pentru a o folosi ca paravan 
(„proxy”) pentru derularea altor atacuri informatice.  

De asemenea, o regulă general valabilă subliniază faptul că nu se utilizează aceleaşi 
credenţiale de acces pentru router, mesagerie electronică, reţele de socializare etc. 

 Utilizarea unei protecții anti-malware multiplă 

Combinarea mecanismelor de filtrare web cu aplicaţii antivirus, firewall-uri, anti-
malware, politici de securitate respectiv o instruire adecvată a utilizatorilor, reduce considerabil 
riscul unei infectări. Utilizați produse antivirus/antispyware dezvoltate de companii diferite și 
actualizați frecvent atât sistemul de operare, cât şi celelalte aplicaţii utilizate. 

 Utilizarea unui program firewall 

Programele firewall sunt destinate protejării calculatorului / serverului / router-ului/ 
telefonului/ tabletei împotriva atacurilor informatice, încercării de pătrundere neautorizată, 
instalării de aplicaţii software maliţioase.  

Firewall-ul poate bloca accesul persoanelor neautorizate la informaţiile stocate pe 
echipamentul conectat la Internet.  

Un firewall poate fi un dispozitiv hardware sau o aplicaţie software. 

 Protejarea datelor personale 

Nu completați formulare primite via e-mail, prin care vi se cer date cu caracter personal, 
parole, coduri secrete sau PIN-uri. Când vine vorba de date sensibile, instituțiile publice, băncile 
sau marile companii sunt mai... „conservatoare” și nu solicită să le fie transmise prin banalul e-
mail. Așa că, cel mai probabil, acel mesaj prin care vi se spune că banca dumneavoastră dorește 
să actualizeze datele clienților și are nevoie și de datele dumneavoastră, inclusiv numărul 
cardului bancar, codul PIN și parola de conectare la contul de Internet Banking... nu este de la 
bancă! 

În privința realizării unei achiziții online, trebuie acordată o atenție sporită nivelului de 
securitate al paginii, dacă se optează pentru plata online cu un card bancar.  

Dacă pagina care solicită datele bancare nu utilizează protocolul HTTPS (ex: https://www. 
site-de-cumpărături/finalizarea_tranzacţiei/...), ci HTTP, care facilitează transmiterea datelor 
în clar, atunci se recomandă optarea pentru plata ramburs sau orientarea către un alt site web 
care deține produsul dorit. 

Pentru protejarea datelor personale se recomandă un set minim de reguli:  
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- cumpărăturile să se realizeze doar de pe site-uri web recunoscute şi securizate;  

- contravaloarea unui produs achiziţionat nu trebuie transmisă înainte de verificarea 
existenţei şi funcţionalităţii acestuia, prin folosirea unui serviciu de escrow recunoscut;  

- nu se folosesc servicii financiare de transfer rapid WesternUnion sau MoneyGram înainte 
de recepţionarea produsului achiziţionat, mai ales când această operaţiune este solicitată de 
vânzător;  

- respectarea unei simple metode de verificare, respectiv compararea link-urilor receptate 
prin mesaje de tip „spam“ cu cele legitime ale instituţiilor bancare. 

 Ingineria socială 

În ce constă ingineria socială? De exemplu, un banner pe un site web unde scrie că este 
nevoie doar să dați click pe un link dacă vreți să aflați cum s-a produs cel mai recent accident 
aviatic ori să vedeți în ce ipostaze incendiare a fost surprinsă o celebritate. Tot inginerie socială 
este și atunci când sunteți anunțat că tocmai ați câștigat o sumă de bani, o excursie sau o cină 
romantică, în urma unei trageri la sorți la care nu vă amintiți să vă fi înscris, apoi sunteți rugat 
să transmiteți datele personale ori să depuneți ceva bani într-un cont pentru a intra în posesia 
premiului. Indiferent de promisiune, ingineria socială vă va cere ceva: să deschideți un fișier 
atașat în e-mail sau transmis prin Instant Messaging, să urmați un link, să instalați un soft, să 
completați cu datele dumneavoastră un formular. Priviți cu suspiciune astfel de cereri și nu vă 
lăsați atras în schemă! 

Asigurarea unui nivel ridicat de securitate în mediul online nu este o sarcină ușoară. Dar 
costurile insecurității se pot dovedi a fi mult mai greu de suportat. 

 Utilizarea e-mail-ului 

E-mail-urile și anexele acestora au un rol foarte important în facilitarea atacurilor 
informatice.  

Rețelele de criminalitate informatică, prin acţiuni de manipulare a persoanelor (inginerie 
socială), distribuie către mai mulţi utilizatori mesaje electronice nesolicitate (spam), cu caracter 
aparent comercial, de publicitate pentru produse şi servicii, cu scopul de a infecta utilizatorii. 

 Securitatea e-mail-ului 

- evitați transmiterea sau recepţionarea de informaţii sensibile prin e-mail;  

- evitați încercările de inginerie socială sau phishing (tehnică utilizată de infractorii 
cibernetici pentru a obţine informaţii sensibile care implică de regulă existenţa unui link maliţios 
în cadrul mesajului; odată accesat, acesta trimite utilizatorul spre un site web de unde se va 
descărca automat un malware);  

- orientați-vă spre un provider de e-mail ce oferă o filtrare puternică anti-spam; nu 
răspundeți la spam şi evitați e-mail-urile în cascadă sau piramidale;  

- configurați corect clientul de e-mail;  

- nu folosiți acelaşi nume pentru contul de e-mail personal şi pentru cel de serviciu - 
utilizarea de nume distincte pentru aceste conturi diminuează riscul ca acestea sa fie ținta unui 
atac informatic;  
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- evitați stocarea informaţiilor critice în conturile personale de e-mail sau în alte reţele 
din afara instituţiei/ companiei în care vă desfăşurați activitatea. În momentul în care primiți un 
e-mail, acordați atenție următoarelor:  

- identitatea expeditorului nu este garantată: verificați relația dintre expeditor și 
conținutul mesajului; 

- nu deschideți anexe provenind de la persoane necunoscute sau asociate unor conturi 
legitime, dar având mesaje cu subiect şi conţinut suspect. Acestea pot conține software maliţios 
(malicious software sau malware, cum ar fi viermi, troieni, spyware, forme de adware etc.);  

- dacă este absolut necesară deschiderea unei anexe, chiar şi din e-mail-uri legitime, 
aceasta trebuie, în prealabil, descărcată şi scanată cu soluţia antivirus instalată şi, ulterior, 
deschisă cu aplicaţia asociată;  

- în cazul e-mailurilor care conţin link-uri, nu accesați direct acel link din corpul mesajului; 
eventual, poate fi copiat acel link şi deschis din altă filă (tab) a browser-ului;  

- nu răspundeți e-mail-urilor conținând solicitări de date personale sau confidențiale (de 
exemplu codul PIN și numărul cardului bancar). 

 Protejarea informațiilor 

Pe piaţă sunt accesibile diferite tipuri de criptare a datelor, ce şi-au dovedit eficienţa în 
numeroase situaţii: criptarea mediilor de stocare sau a mesajelor expediate prin poşta electronică 
(în locul transmiterii prin e-mail a unor date sensibile în format text, conţinutul poate fi criptat 
cu una dintre soluţiile existente pe piaţă, de exemplu „pgp“). 

 Urmăriți ca e-mailul să nu fi fost accesat de persoane necunoscute 

O serie de indicii ne pot indica faptul că e-mailul nostru a fost deschis/accesat/utilizat de 
persoane necunoscute. Dintre acestea, amintim: 

- contactele cunoscute ne semnalează că au primit e-mail-uri „spam” de la noi;  

- primim multe e-mail-uri cu erori;  

- apar mesaje în dosarul „trimise” fără ca noi să le fi trmis;  

- istoricul localizării contului în operaţia de login nu corespunde cu activitatea 
dumneavoastră curentă. 

 Securizarea e-mailului 

În situații de genul celor prezentate mai sus, contul de e-mail trebuie securizat, fiind astfel 
protejat de persoanele necunoscute, aplicând următoarele metode: 

- recuperarea contului şi schimbarea parolei;  

- schimbarea parolelor de securitate, setarea verificării prin utilizarea telefonului;  

- verificarea conturilor de acces la bănci sau plăţi online şi notificarea acestora cu privire 
la spargerea contului de e-mail;  

- notificarea contactelor din e-mail că ar putea exista un risc de securitate şi că e-mail-ul 
(contul) a fost accesat de persoane necunoscute;  
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- efectuarea operaţiei de back-up la fişierele importante. 

 Alegerea parolelor 

Parola este un instrument de autentificare folosit pentru a dobândi acces la un echipament 
și la datele sale. Pentru protecția datelor dumneavoastră, alegeți parole dificil de identificat de 
atacator cu ajutorul instrumentelor automatizate („brute force”) sau de ghicit de către acesta.  

Atacurile urmăresc identificarea parolei şi accesul la informaţia restricţionată prin acea 
parolă. Cele mai folosite metode de atac de acest tip sunt „dictionary attacks“ şi „brute force“. 

„Dictionary attack“ urmăreşte accesarea neautorizată a unor resurse sau sisteme 
informatice, prin încercarea succesivă a parolelor / cheilor de decriptare aflate într-o listă 
predefinită de cuvinte sau fraze.  

Un atac „brute force” reprezintă o metodă de acces neautorizat la un sistem informatic 
sau de decodare a conţinutului criptat (cum ar fi parolele) folosind „forţa brută” de calcul – prin 
programe care aplică metoda încercare – eroare (trial and error). Metoda constă în încercarea 
succesivă a tuturor combinaţiilor posibile de caractere, fără un algoritm elaborat. Este aplicabilă 
într-un număr limitat de situaţii, când sistemele nu sunt protejate cu parole sigure (de ex. sunt 
formate din prea puţine caractere) sau nu au implementate mecanisme anti-brute force (de ex.: 
sistemul captcha, temporizarea accesului după un număr de accesări eşuate). 

În măsura în care acest lucru este posibil, alegeți parole compuse din minim 12 caractere 
de tip diferit (majuscule, minuscule, cifre, caractere speciale de ex. #, &, %, $, @) fără legătură 
cu dumneavoastră (nume, data nașterii etc.) sau cu instituţia / compania în care vă desfăşurați 
activitatea, și care să nu existe în dicționar.  

Utilizarea unor parole puternice şi păstrarea lor în siguranță vă ferește de neplăcerile 
arătate. Pentru aceasta, ar fi indicat să:  

- utilizați ID-uri şi parole unice pe care să nu le comunicați altor utilizatori;  

- lungimea parolei şi complexitatea acesteia să fie aleasă astfel încât să fie dificil de ghicit 
dar uşor de ţinut minte;  

- schimbați periodic parolele (la un interval de 1-3 luni);  

- utilizați parole diferite, pentru aplicaţii diferite; 

- utilizați metode multiple de autentificare (PIN, amprentă, mesaje alertă, etc); 

- evitați utilizării unor parole similare acasă şi la locul de muncă.  

 Crearea unor parole solide 

Specialiștii în cibernetică au identificat unele metode simple pentru realizarea unor parole 
solide:  

- metoda fonetică: „Știu sigur că am un DVD Blu-Ray!”: „St1u100%km1DVDBLr!”; 

- metoda primelor litere: „Știu sigur că am un DVD Blu-Ray!”: „sSka1DVDBr!”; 

- metoda substituției (de obicei a vocalelor): „Ador concediile”: „@d0rc0nc#d11l#”; 

- metoda scrierii inverse și substituței: „Ador concediile”: „r0d@3l11d3cn0c”; 
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- metoda alternării literă mare/mică, cifră/simbol și substituției: „Ador concediile”: 
„@D0rC)nC3d11L3” : 

- particularizarea metodelor în funcție de site-uri web în vederea creării unui sistem 
personal de generare a parolelor: Gmail - „G@D0rC)nC3d!1L3MAIL”, Yahoo - 
„YA@D0rC)nC3d!1L3HOO”, Wizzair - „WIZZ@D0rC)nC3d!1L3AIR”. 

De asemenea, pentru a păstra în siguranţă parolele, puteți utiliza suporţi externi de 
memorie criptaţi. Deşi pare o metodă mai complicată, este mai sigură.  

Folosiți o parolă unică pentru fiecare serviciu sensibil. Parolele care protejează conținut 
sensibil (internet banking, e-mail profesional etc.) nu trebuie niciodată refolosite pentru alte 
destinații. Este preferabil să nu se folosească instrumentele de reținere a parolelor, cel puțin nu 
pe aceeași stație de lucru sau nu afișate la vedere.  

Așadar, pentru crearea unor parole solide: 

- identificați și aplicați reguli de realizare a parolelor;  

- modificați întotdeauna credențialele (utilizator și parolă) inițiale ale echipamentelor 
(servere, imprimante, routere etc.), cum ar fi: admin/admin;  

- nu păstrați parolele în fișiere pe stația de lucru sau pe notițe (post-it);  

- nu transmiteți niciodată parolele prin e-mail sau prin ataşamente necriptate; 

- evitați introducerea parolelor în prezenţa altor persoane, pentru a nu fi observate de 
acestea. 

 Nivelul de acces al utilizatorilor 

În momentul în care aveți acces la calculator, beneficiați de drepturi de utilizare, care 
pot fi la nivel „utilizator” sau „administrator”: 

- la utilizarea cotidiană a calculatorului (navigare Internet, citirea e-mail-ului, folosirea 
softurilor profesionale etc.) este indicată folosirea unui cont de utilizator, cu drepturi restrânse;  

- contul de administrator nu trebuie utilizat decât pentru a interveni asupra funcționării 
calculatorului (instalarea de conturi de utilizatori, modificarea politicii de securitate, instalare 
sau modificare de software etc.). În măsura în care un agresor va obține acces la contul de 
utilizator, va fi foarte dificil pentru acesta să preia controlul stației sau al rețelei. 

Pentru securizarea accesului utilizatorilor, se recomandă: 

- folosirea dreptului de administrator revine structurii IT, dacă aceasta există;  

- deschiderea conturilor de utilizator, fără a utiliza contul de administrator pentru 
navigarea pe Internet;  

- identificarea precisă a utilizatorilor rețelei informatice și a drepturilor acordate;  

- eliminarea conturilor anonime și generice (stagiar, presa, contact etc.) în vederea 
asocierii activităților din rețea unor utilizatori nominali;  
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- realizarea unei proceduri pentru intrarea și ieșirea din schema de personal a angajaților 
pentru a acorda drepturi în funcție de responsabilități și pentru a le revoca la plecarea persoanei 
din organizație. 

 Actualizarea software periodică 

În cadrul fiecărui sistem de operare (Windows, Linux, IOS, MacOS, Android etc.) există 
vulnerabilități. Acestea pot fi corectate de producător, care, după identificarea acestora, poate 
emite actualizări de securitate ale softului. Cunoscând faptul că mulți utilizatori nu actualizează 
software-ul, atacatorii exploatează aceste vulnerabilități, reușind să deruleze activități pe 
sistemul țintă mult după descoperirea și corectarea vulnerabilităților de către producător.  

Producătorii evaluează în general vulnerabilitățile software-ului și realizează patchuri - 
actualizări ale software-ului în vederea înlăturării unor defecţiuni / vulnerabilităţi anterioare ale 
acestuia. Din punct de vedere informatic, vulnerabilitatea este un punct slab în proiectarea şi 
implementarea infrastructurilor cibernetice sau a măsurilor de securitate aferente care poate fi 
exploatată de către un atacator.  

Există însă și vulnerabilități de tip „zero day”, cele care nu sunt cunoscute de autor astfel 
încât să poată fi remediate, dar care pot fi descoperite de un individ / entitate rău intenţionat/ă 
şi care le poate exploata în scopuri maliţioase.  

Aceste vulnerabilități sunt utilizate în atacurile de tip Advanced Persistent Threat (APT), 
agresiuni cibernetice derulate, de regulă, de state, ce vizează ţinte din domeniul politic, militar, 
industrial, al securităţii naţionale, al cercetării şi/sau al afacerilor. Prin nivelul tehnologic ridicat, 
aceste agresiuni pot fi menținute în secret o perioadă lungă de timp. Scopul constă în obţinerea 
neautorizată de informaţii confidenţiale în interesul unei entităţi statale sau nonstatale (spionaj 
cibernetic).  

Actualizarea sistemului de operare trebuie să se realizeze cât mai des, astfel încât 
echipamentul (calculator, laptop, server, router, telefon, tabletă etc) să ruleze optim şi să fie 
cât mai puţin vulnerabil la atacuri cibernetice.  

ASTFEL, SE IMPUNE APLICAREA UNEI SERII DE REGULI:  

1. definirea și aplicarea unei politici privind actualizările periodice;  
2. configurarea soft-urilor ce au capabilităţi de actualizare automată;  
3. utilizarea exclusivă a site-urilor web ale producătorului pentru operarea 

actualizărilor. 
 

 Back-up la intervale periodice 

Pentru a asigura securitatea datelor, este recomandat să se efectueze back-up la intervale 
periodice (zilnic sau săptămânal) astfel încât să se poată reveni la date în cazul unei probleme în 
funcționarea sistemului de operare sau al unui atac. Pentru a salva datele, pot fi folosiți suporți 
de memorie (hard-disk extern dedicat, stick-uri de memorie sau CD/DVD). Având în vedere 
creșterea exponențială a atacurilor cu ransomware din ultimii doi ani, se recomandă ca 
dispozitivul de back-up să nu fie mappat în rețea (mappare - alocarea unei litere în organizarea 
logică a sistemului pentru partiții/dispozitive de stocare).  

Ransomware este o specie de malware care blochează / restricţionează total accesul 
utilizatorului la sistemul informatic (prin blocarea ecranului) sau la datele în format electronic 
(prin criptare), până când acesta plăteşte o răscumpărare către un terţ.  
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Adiţional, dat fiind faptul că suporţii de memorie folosiţi pentru stocarea copiilor de 
rezervă a datelor sunt vulnerabili la un acces neautorizat, trebuie să vă asigurați că datele 
sensibile / confidenţiale sunt protejate prin criptarea copiilor de rezervă.  

O metodă de asigurare a integrității datelor este cloud computing, un model de furnizare 
a resurselor informaţionale care se bazează pe partajarea prin intermediul Internetului a unor 
resurse (servere, capabilităţi de stocare, aplicaţii), ce diferă de modelul tradiţional al serverelor 
şi aplicaţiilor locale. Astfel pot fi stocate (cloud storage) date pe servere virtuale, utilizatorii 
având acces la datele stocate din orice locaţie în condiţiile existenţei unei conexiuni la reţea. De 
cele mai multe ori presupune autentificare pe bază de nume de utilizator şi parolă unice. 

Înainte de a efectua salvări pe platforme online („în cloud”), trebuie sa fim conștienți de 
faptul că acestea pot fi ținta unor atacuri cibernetice și că aceste soluții implică o serie de riscuri 
specifice:  

- la adresa confidențialității, integrității și disponibilității datelor;  

- juridice, legate de incertitudinea cu privire la situarea datelor sau ireversibilitatea 
contractelor.  

De asemenea, trebuie să consultaţi cu atenţie termenii contractuali stabiliţi cu furnizorii 
de servicii cloud pentru a vă asigura că datele sunt protejate cu acelaşi grad de securitate pe 
care l-ați implementat pe dispozitivele proprii. 

 Securizarea accesului la wi-fi 

Utilizarea Wi-Fi, în cazul în care conexiunea nu este securizată sau este securizată 
incorect, comportă unele riscuri, precum accesul la date al unor persoane neautorizate sau 
utilizarea acestei conexiuni în scopuri răuvoitoare. Din acest motiv, trebuie evitată folosirea 
conexiunii wireless în organizații, în favoarea celei cu fir, care rămâne mai sigură și mai 
performantă. 

În cazul în care varianta wireless este singura opțiune, la momentul configurării conexiunii, 
este indicată activarea criptării tip WPA2 sau, varianta inferioară, WPA-AES. Nu folosiți criptarea 
WEP deoarece aceasta poate fi decriptată în numai câteva minute. De asemenea, este indicat să 
configurați o parolă de mai mult de 12 caractere, pe care o veți modifica periodic . 

De asemenea, în reţelele interne ale organizaţiilor este indicată securizarea accesului la 
conexiunea wireless prin filtrarea după adresa MAC a echipamentului folosit pentru conectare.  

Este contraindicată folosirea conexiunilor publice (rețele publice din aeroporturi, 
restaurante, hoteluri etc.) din punct de vedere al securității și confidențialității. Dacă aceasta 
este singura posibilitate de conectare, trebuie evitată transferarea oricăror date personale sau 
confidențiale (cum ar fi tranzacțiile bancare). 

Este imperios necesar ca fiecare utilizator de Internet să evite, pe cât posibil, conexiunile 
publice (din baruri, restaurante, etc.), deoarece acestea nu asigură securitatea şi 
confidenţialitatea datelor vehiculate şi, în plus, marea majoritatea păstrează datele de conectare 
ale utilizatorilor. 

 Folosirea în siguranță a telefonului inteligent (smartphone) sau a tabletei. 
Protecția sistemelor mobile 

Smartphone-urile sunt practic niște minicalculatoare la purtător. Le folosim nu numai 
pentru a efectua apeluri, ci și pentru operațiuni bancare, cumpărături online, poștă electronică, 
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navigare pe Internet, etc. Cei mai mulți dintre utilizatori păstrează o mare parte dintre datele 
importante sau personale pe telefonul mobil.  

Creșterea exponențială a numărului de aplicații descărcate, partajate sau instalate, face 
ca aceste telefoane inteligente să devină tot mai vulnerabile la diverse tipuri de malware. 
Operațiunile bancare derulate de pe dispozitivele mobile au devenit tot mai populare, fără însă 
de a beneficia de mecanisme de protecție comparabile cu cele de pe PC-uri, încurajând astfel 
criminalitatea informatică.  

Telefoanele inteligente au un nivel de securizare scăzut. Prin urmare trebuie aplicate o 
serie de reguli elementare de securitate informatică:  

- nu instalați decât aplicații necesare și verificați la ce date au acces înainte de a le 
descărca (poziționare geografică, contacte, apeluri telefonice etc.). Evitați instalarea aplicațiilor 
care solicită acces la informaţii care nu le sunt necesare pentru a funcționa;  

- în plus față de codul PIN care protejează cartela SIM, folosiți o parolă sau un cod pentru 
a securiza accesul la telefon și configurați-l astfel încât să se blocheze automat după (re)pornire 
sau la un interval de timp cât mai scurt în cazul inactivităţii;  

- instalați software-uri de securitate special concepute pentru dispozitive mobile; acestea 
pot detecta şi elimina viruşii, bloca mesajele spam multimedia sau alte ameninţări cibernetice;  

- criptați memoria internă a telefonului sau tabletei dacă aceastea conţin informaţii 
sensibile; dacă dispozitivul mobil este pierdut, persoana care intră în posesia acestuia nu va putea 
accesa datele respective;  

- realizați salvări periodice ale datelor pe un suport extern pentru a le putea restaura;  

- nu permiteți salvarea parolelor, în special pentru aplicațiile bancare sau cele puse la 
dispoziție de furnizorii de servicii pentru gestionarea consumului și plata facturilor;  

- aplicați, periodic, actualizările de securitate furnizate de producătorii software-urilor 
instalate pe dispozitivele mobile. 

 Utilizarea sigură a unităților externe de memorie 

- Asigurați-vă că sunt introduși în echipamentul informatic doar suporţi de memorie 
externă (USB stick, card memory, CD/DVD) verificaţi în prealabil cu aplicaţii antivirus actualizate.  

- Ţineți apăsată tasta „Shift“ în momentul în care introduceți suportul de memorie 
externă, pentru a bloca rularea automată („autorun“) a software-urilor maliţioase. 

 Utilizarea platformelor sociale 

În prezent sunt foarte utilizate platformele sociale, în special Facebook, un mediu preferat 
de infractori pentru a culege date despre țintele lor. Se recomandă o serie de necesități de 
autoprotecție: 

- evitarea publicării informațiilor personale, precum ziua de naștere, adresa de e-mail sau 
adresa fizică;  

- atunci când sunt postate fotografii, trebuie să ne asigurăm că în imagine sunt doar 
persoanele cunoscute, iar acestea nu surprind locații exacte (ex.: adrese de domiciliu);  
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- nu se dezvăluie niciodată informații referitoare la perioadele în care părăsiți locuința 
sau biroul (cu închiderea acestuia). 

 Securitatea și cultura cibernetică a unei organizații 

Pentru creșterea nivelului de securitate cibernetică a unei organizații sunt importante:  

- crearea unei viziuni şi a unor principii ce ar trebui translatate într-o politică a securităţii 
informaţiei;  

- implementarea acestei politici în cadrul organizaţiei şi definirea clară a rolurilor şi 
responsabilităţilor;  

- dezvoltarea unei culturi şi a unei stări de spirit adecvate, prin implementarea corectă a 
principiilor ce privesc securitatea informaţiei.  

Utilizatorul reprezintă primul zid de apărare împotriva ameninţărilor din spatele 
monitorului, primul şi uneori ultimul senzor în identificarea pericolelor şi, în funcţie de caz, 
semnalarea acestora responsabilului IT al instituţiei. Utilizatorul este, totodată, cel care poate 
preveni crearea unor prejudicii substanţiale atât pentru sine, cât şi pentru instituţia în care 
activează. 

Cultura în securitatea informației presupune:  

- comunicare sigură şi responsabilă;  

- utilizarea înţeleaptă a reţelelor de socializare; 

- transferul conţinutului digital într-o manieră sigură;  

- utilizarea adecvată a parolelor;  

- evitarea pierderii informaţiilor importante;  

- asigurarea că doar anumite persoane au acces la informaţii;  

- protecţia împotriva viruşilor sau a altor aplicaţii malware. 
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Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 143, sector 4, București 

Telefon: 021.320.50.92, 021.320.50.50 
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