REGULAMENT
de activitate a Camerelor teritoriale a executorilor judecătoreşti
I.

Dispoziţii generale

1. În cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti (în continuare-UNEJ), executorii
judecătoreşti se constituie în trei camere teritoriale a executorilor judecătoreşti (Nord, Centru,
Sud), în conformitate cu circumscripţiile judecătoriilor stabilite de Consiliul UNEJ.
2. Camera teritorială a executorilor judecătoreşti (în continuare – cameră) nu are personalitate
juridică şi buget separat, sediul ei se află la biroul executorului judecătoresc ales în calitate de
preşedinte.
II. Organele de conducere a Camerei
3. Conducerea Camerei este asigurată de preşedintele acesteia, înlocuit, în lipsă, de către
vicepreşedinte, după caz, de drept, fără a mai fi necesară emiterea unui act administrativ.
Preşedintele camerei poate delega, prin emiterea unei dispoziţii, unele din atribuţiile sale
vicepreşedintelui.
Funcţia de vicepreşedinte al camerei poate fi instituită, prin decizia membrilor camerei, dacă
aceasta întruneşte cel puţin cincizeci de executori judecătoreşti.
În cazul în care, în cadrul camerei nu activează un vicepreşedinte, interimatul funcţiei de
preşedinte al acesteia va fi exercitat de către un executor judecătoresc membru al acesteia
desemnat de către preşedintele UNEJ.
4.Preşedintele camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti:
a. reprezintă interesele executorilor judecătoreşti în organele de autoadministrare a profesiei;
b. decide asupra acţiunilor procedurale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
c. asigură îndeplinirea hotărîrilor organelor de autoadministrare a profesiei;
d. asigură întocmirea, modificarea şi publicarea anuală a listei executorilor judecătoreşti
membri ai camerei;
e. stabileşte competenţa teritorială a executorilor judecătoreşti în interiorul circumscripţiei
instanţei de judecată în privinţa categoriilor de documente executorii, pentru a căror punere în
executare există reglementări legale imperative referitor la teritorialitate, inclusiv decide asupra
extinderii competenţei teritoriale a executorilor judecătoreşti în condiţiile art.26 al Legii nr.113
din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti;
f. examinează petiţii, adresări, sesizări în privinţa acţiunilor/omisiunilor membrilor camerei, în
limita competenţei stabilite în Legea nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti şi
Statutul UNEJ;
g. generalizează la solicitarea Consiliul UNEJ informaţia solicitată de acesta;
h. examinează petiţiile referitoare la activitatea şi etica profesională a executorilor
judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială şi informează Uniunea Naţională a Executorilor
Judecătoreşti despre abaterile depistate în vederea deciderii necesităţii sesizării Colegiului
disciplinar;
i. îndeplineşte acţiunile necesare suspendării şi încetării activităţii executorilor judecătoreşti;
j. informează UNEJ asupra activităţii birourilor executorilor judecătoreşti şi necesarului de
executori judecătoreşti;
k. întocmeşte, modifică şi transmite anual, pînă la data de 25 ianuarie, lista executorilor
judecătoreşti membri ai camerei şi informaţiile solicitate referitoare la aceştia;
l. generalizează şi actualizează, cu suportul autorităţilor publice locale, informaţia privind
străzile şi localităţile din circumscripţia Camerei, cît şi numărul de locuitori din acestea;
m. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de lege, prezentul Regulament, Statutul UNEJ sau
delegate de către organele de autoadministrare a profesiei.
5. Preşedintele se alege de către executorii judecătoreşti din cadrul camerei, prin vot secret,
pentru o perioadă de patru ani. Aceeași persoană poate deține cel mult 2 mandate consecutive.
6. Poate candida la funcţia de preşedinte al camerei executorul judecătoresc care are o vechime
în calitate de executor judecătoresc nu mai mică de cinci ani.

7. În funcţie de preşedinte se consideră ales executorul judecătoresc care a întrunit mai mult de
jumătate din voturile valabil exprimate ale membrilor camerei care au participat la votare. În cazul
în care nici un candidat nu întruneşte mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil
exprimate, se va proceda la următorul tur de scrutin cu doi candidaţi care au întrunit cel mai mare
număr de voturi în turul precedent. Aceşti doi candidaţi se înscriu în buletinele de vot în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi acumulate în turul de scrutin.
8. Dacă mai mulţi candidaţi au acumulat un număr egal de voturi, aceştia candidează în
continuare la funcţia de preşedinte.
Dacă la al doilea tur, sau în situaţia descrisă în alineatul prim al acestui punct, nici un candidat
nu a întrunit numărul necesar de voturi, se va purcede la un nou scrutin.
9. Buletinele de vot se întocmesc după modelul aprobat de Consiliul UNEJ, pe fiecare buletin
de vot fiind aplicată ştampila de control de modelul aprobat de acesta.
10. Înscrierea în buletin a candidaţilor se face în ordinea propunerilor făcute, menţionându-se
obligatoriu numele şi prenumele candidatului.
Executorii judecătoreşti îşi pot înainta singuri candidatura la funcţia de preşedinte al camerei.
11. Votul „pentru” se realizează prin bifarea în dreptul numelui şi prenumelui candidatului
dorit, iar votul „împotrivă” (contra) se exprimă prin lăsarea intactă a numelui şi prenumelui
persoanei propuse.
12. Membrii Comisiei de numărare a voturilor vor declara nule buletinele de vot care nu
corespund modelului elaborat, pe cele care nu poartă ştampila de control, buletinele de vot în care
opţiunea votantului a fost exprimată altfel decît în condiţiile pct.11 al prezentului Regulament,
precum şi buletinele pe care numărul candidaţilor votaţi „pentru” este mai mare de unul.
13. După finalizarea operaţiunii de numărare a voturilor, Comisia va consemna rezultatele
votului în ordinea descrescătoare în procesul-verbal, care va fi semnat de toţi membrii acesteia şi
va face publice rezultatele.
14. Comisia de numărare va fi formată de către Secretarul general al UNEJ.
15. Preşedintele ales desemnează vicepreşedintele camerei, candidatura căruia urmează a fi
validată de către membrii camerei. Procedura de validare a vicepreşedintelui are loc analogic
procedurii de alegere a preşedintelui.
16. Mandatul vicepreşedintelui este valabil în interiorul mandatului preşedintelui.
17. Dacă candidatul propus de preşedinte nu a întrunit numărul necesar de voturi, preşedintele
va propune un alt executor judecătoresc la funcţia de vicepreşedinte.
18. Nu poate fi propus în funcţie de vicepreşedinte executorul judecătoresc care are o vechime
în calitate de executor judecătoresc mai mică de patru ani.
19. Alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui camerei poate avea loc în cadrul lucrărilor
Congresului executorilor judecătoresc sau la adunarea membrilor camerei.
20. Pot iniţia revocarea din funcţie a preşedintelui camerei:
a. Consiliului UNEJ
b. 1/3 din numărul executorilor judecătoreşti ai camerei
21. Procedura de revocare din funcţie este pornită prin hotărîrea Consiliului UNEJ. Executorii
judecătoreşti ce intenţionează revocarea din funcţie a preşedintelui camerei, vor adresa o solicitare
Consiliului UNEJ. Solicitarea urmează a fi motivată şi semnată de către solicitanţi.
22. Pînă la alegerea unui nou preşedinte, Consiliul UNEJ poate decide suspendarea din funcţie
a preşedintelui camerei.
23. Suspendarea din funcţie a executorului judecătoresc ce este preşedinte al camerei, atrage,
de drept, suspendarea acestuia din funcţia de preşedinte al camerei.
Încetarea activităţii executorului judecătoresc ce este şi preşedinte al camerei serveşte drept
temei pentru numirea de către Consiliul UNEJ a alegerilor pentru funcţia de preşedinte al acesteia.
24. Consiliul va numi data şi locul în care urmează a se întruni executorii judecătoreşti membri
ai camerei pentru a decide asupra revocării din funcţie a preşedintelui şi alegerea unui nou
preşedinte.
25. Şedinţa la care este ales sau revocat din funcţie preşedintele camerei este deliberativă dacă
la ea participă cel puţin 2/3 din numărul executorilor judecătoreşti membri ai camerei.
26. Pot participa cu drept de vot, la alegerea sau revocarea preşedintelui camerei, executorii
judecătoreşti în condiţiile pct.5.2. al Statutului UNEJ.

27. Se consideră revocat din funcţie preşedintele camerei, dacă pentru aceasta au votat cel
puţin un număr de executori echivalent majorităţii membrilor camerei.
28. Revocarea din funcţie a vicepreşedintelui are loc în aceleaşi condiţii care sunt stabilite
pentru preşedinte.
III. Suspendarea din funcţie, încetarea activităţii executorului judecătoresc
29. În ziua imediat următoare expirării celor 5 zile din momentul publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova a actului privind suspendarea/încetarea activității executorului
judecătoresc Camera va confirma/infirma (prin remiterea unei notificări către UNEJ) faptul
depunerii la Cameră de către executorul judecătoresc a cărui activitate a fost suspendată/încetată a
sigiliului, licenței, legitimației, insignei, ștampilelor biroului, dosarelor de executare aflate în
lucru/arhivă, registrelor de evidență ținute, conform prevederilor Consiliului UNEJ, precizînd
numele executorului judecătoresc căruia executorul judecătoresc activitatea căruia a fost
suspendată/încetată a solicitat să îi fie transmise dosarele de executare aflate în lucru/ arhivă,
soldul mijloacelor bănești din contul curent special și registrele de evidență.”
30. Executorul judecătoresc activitatea căruia este suspendată/încetată va:
a. pregăti pentru transmitere către un alt executor judecătoresc dosarele de executare aflate în
lucru, numerotînd filele acestora, dosarele de executare din arhivă, arhiva, registrul de evidenţă a
documentelor executorii parvenite la executorul judecătoresc, registrele de evidenţă a
corespondenţei de intrare, precum şi registrele de evidenţă a mijloacelor băneşti din contul curent
special ce se referă la toată perioada de activitate;
b. întocmi actele de transmitere a dosarelor de executare aflate în lucru/arhivă și actele de
transmitere a registrelor, în conformitate cu formularele- tip, aprobate de către Consiliu.
c. depune la Camera teritorială a executorilor judecătorești, pînă la expirarea termenului de 5
zile din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actului privind
suspendarea/încetarea activității, sigiliul, licența, legitimația, insigna, ștampilele biroului, dosarele
de executare aflate în lucru/arhivă, registrele de evidență ținute de către executorul judecătoresc,
conform reglementărilor Consiliului UNEJ și va comunica, în același termen Camerei și
Consiliului UNEJ numele executorului judecătoresc căruia solicită să îi fie transmise dosarele de
executare aflate în lucru/ arhivă, soldul mijloacelor bănești din contul curent special și registrele
de evidență.”
d. proba, prin prezentarea unui acord, care se va referi la soarta bunurilor transmise în cazul
decăderii motivelor transmiterii, cele indicate la lit.c. a prezentului punct;
e. transfera soldul mijloacelor băneşti aflate la contul curent special către executorul
judecătoresc desemnat în temeiul acordului specificat la lit.d a prezentului punct, sau către cel
desemnat de UNEJ;
31. La efectuarea procedurilor ce ţin de suspendarea/încetarea activităţii executorului
judecătoresc va fi delegat un angajat al UNEJ, desemnat prin dispoziția UNEJ emisă în acest
sens.
32. Sigiliul executorului judecătoresc, ştampilele biroului executorului judecătoresc,
legitimaţia, insigna executorului judecătoresc activitatea căruia a fost suspendată/încetată şi copiile
listelor dosarelor în lucru şi din arhivă predate altui/altor executor judecătoresc/executori
judecătoreşti vor fi transmise UNEJ în termen de cel mult 15 zile de la recepţionare de către
cameră.
33. Realizarea obligațiilor ce decurg din pct. 29, 30 și 32 ale prezentului regulament țin de
obligația persoanelor vizate în acestea, neexecutarea acestora constituie abatere disciplinară gravă.
IV. Soluţionarea unor acţiuni procedurale
34. Examinînd cererea privind soluționarea conflictului de competență, preşedintele camerei
va stabili data, ora şi locul soluţionării acesteia, invitînd, totodată, solicitantul soluționării
conflictului de competență şi executorii judecătoreşti să participe la şedinţa la care se va examina
aceasta. Neprezentarea solicitantului soluționării conflictului de competență şi/sau executorilor
judecătoreşti vizaţi de aceasta la şedinţă, precum şi neprezentarea informaţiei de către executorii
judecătoreşti nu împiedică adoptarea unei soluţii.

35. Executorii judecătoreşti între care a apărut conflictul de competență și procedurile cărora
se solicită a fi conexate, vor prezenta, pînă la data stabilită, notă informativă privind măsurile de
executare în privinţa bunului urmărit, anexînd copiile actelor justificative ale acţiunilor întreprinse.
36. Pentru un management eficient al resurselor biroului executorului judecătoresc, se permite
executorilor judecătoreşti a transmite doar nota informativă, cu condiţia prezentării, în original, a
actelor din dosarul de executare la care s-a făcut referire în aceasta.
37. Întru motivarea deciziei luate la soluţionarea cererii privind soluționarea conflictului de
competență, se permite preşedintelui camerei a face copii ale materialelor prezentate de executorul
judecătoresc.
38. Conflictul de competență va fi soluționat în termen de 5 zile din momentul recepționării
cererii.
39. Dacă cererea privind soluționarea conflictului de competență nu a fost depusă conform
competenţei, aceasta, împreună cu materialele aferente, va fi remisă spre soluţionare, conform
competenței, în condiţiile art.31 al Codului de executare, în termen de trei zile lucrătoare din
momentul depistării acestui fapt.
40. Soluționarea conflictului de competență apărut între executorii judecătorești al cărui sediu
se află în circumscripția unor camere teritoriale diferite, va fi efectuată de către UNEJ.
41. În cazul în care conflictul de competență vizează preşedintele camerei, aceasta urmează a fi
soluţionată de către vicepreşedintele camerei. În cazul lipsei vicepreședintelui, conflictul de
competență va fi soluționat în ordinea stabilită la pct. 42.
42. În cazul în care conflictul de competență vizează preşedintele şi vicepreşedintele camerei,
aceasta urmează a fi soluţionată de către un executor judecătoresc din camera respectivă, desemnat
de către preşedintele UNEJ.
43. Dispoziția privind soluționarea conflictului de competență și conexarea urmăririlor va
conține în mod obligatoriu elementele minime stabilite de Consiliul UNEJ.
44. Cererile de recuzare şi abţinere de la executare a executorului judecătoresc se
soluţionează, în termen de cel mult zece zile, de către preşedintele camerei, prin emiterea unei
încheieri motivate, exclusiv în baza probelor prezentate de către solicitant, fără a fi necesară
numirea unei şedinţe la care ar participa solicitantul şi/sau executorul judecătoresc.
45. În cazul admiterii cererii de recuzare sau abţinere de la executare a executorului
judecătoresc ce gestionează un document executoriu pentru punerea în executare a căruia există
reglementări legale imperative referitor la teritorialitate, preşedintele camerei, din oficiu, va emite
o dispoziţie prin care va stabili unui alt executor judecătoresc competenţă teritorială imperativă
pentru prezentarea spre executarea a respectivului document executoriu.
46. Ca şi consecinţă a admiterii recuzării sau abţinerii de la executare a executorului
judecătoresc, ultimul, în termen de 15 zile de la data la care i-au fost comunicate încheierea de
recuzare/abţinere de la executare şi, după caz, dispoziţia privind stabilirea unei alte competenţe
teritoriale imperative pentru prezentarea spre executarea a respectivului document executoriu, va
strămuta documentul executoriu executorului judecătoresc indicat în cererea creditorului, iar în
lipsa acesteia – executorului judecătoresc stabilit prin dispoziţia preşedintelui camerei.
47. Actele, prin care au fost soluţionate problemele de conexare a executărilor, recuzare şi
abţinere de la executare a executorului judecătoresc vor fi expediate în termen de 2 zile de la
adoptare, persoanelor vizate în acestea - pentru executare, și UNEJ – pentru plasarea pe pagina
web oficială.
V. Stabilirea competenţei teritoriale a executorului judecătoresc
48. Executorul judecătoresc beneficiază de stabilitate în exercitarea activităţii, inclusiv în ceea
ce priveşte executarea documentelor executorii pentru punerea în executare a cărora există
reglementări imperative referitor la teritorialitate.
49. Stabilind competenţa teritorială a executorul judecătoresc pentru categoriile de documente
executorii pentru punerea în executare a cărora există reglementări imperative referitor la
teritorialitate, preşedintele camerei va ţine cont de:
a. deţinerea de către executorul judecătoresc a unei/unor funcţii elective în organele de
autoadministrare a profesiei sau calitatea de membru a acestuia în comisiile, grupurile de lucru sau
control create în cadrul sau cu participarea UNEJ

b. numărul de locuitori în localităţile şi/sau străzile atribuite şi specificul acestora
c. indicii statistici.
50. Nu se admite situaţia în care unui executor judecătoresc să nu îi fie atribuită competenţă
teritorială pentru categoriile de documente executorii pentru punerea în executare a cărora există
reglementări imperative referitor la teritorialitate. Atribuirea competenței teritoriale se va face în
cel mult 10 zile de la publicarea ordinului de investire cu împuterniciri pentru exercitarea
activității de executor judecătoresc și va fi comunicată în ziua de lucru imediat următoare instanței
de judecată competente, potrivit ordinului de investire, Ministerului Justiției, UNEJ și executorilor
judecătorești vizați.
51. În cazul în care stabilirea competenţei teritoriale a unui executor judecătoresc afectează
grav competenţa teritorială stabilită altor executori judecătoreşti, opinia ultimilor va fi solicitată.
52. Dacă doi (sau mai muţi) executori judecătoreşti din circumscripţia aceleiaşi judecătorii au
decis sa facă schimb de competenţe teritoriale pentru categoriile de documente executorii pentru
punerea în executare a cărora există reglementări imperative referitor la teritorialitate, la cererea
motivată, iar această nu afectează competenţa teritorială a altor executori judecătoreşti,
preşedintele camerei va stabili competenţa teritorială conform doleanţei executorilor judecătoreşti.
53. Dacă în circumscripţia unei judecătorii nu este suficient numărul de executori
judecătoreşti, sau nici un executor judecătoresc nu a fost învestit în funcţie în cadrul
circumscripţiei judecătoriei, preşedintele camerei va extinde temporar competenţa teritorială a
unui sau mai multor executori judecătoreşti din circumscripţia altei judecătorii. Extinderea
competenţei teritoriale nu presupune învestirea cu împuterniciri de executare silită în
circumscripţia judecătoriei respective şi nu atrage după sine consecinţele prevăzute la art. 161 al
Codului de executare şi art.25 alin.(2) al Legii privind executorii judecătoreşti.
54. Modificarea competenţei teritoriale a executorului judecătoresc nu presupune implicit şi
transmiterea arhivei acestuia către un alt executor judecătoresc.
55. La suspendarea activităţii unui executor judecătoresc, competenţă teritorială pentru
categoriile de documente executorii pentru punerea în executare a cărora există reglementări
imperative referitor la teritorialitate a acestuia va fi extinsă temporar altui executor
judecătoresc/altor executori judecătoreşti, în condiţiile capitolului III al prezentului regulament.
VI. Examinarea plîngerilor la activitatea executorilor judecătoreşti.
Medierea conflictelor între executori.
56. În cadrul examinării plîngerilor la activitatea executorilor judecătoreşti, în condiţiile art. 48
al Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti, preşedintele camerei poate solicita
executorului judecătoresc prezentarea obiecţiilor la cele indicate în plîngere, stabilindu-i un
termen în acest sens.
57. În cazul în care executorul nu a prezentat obiecţiile sale în termen, iar aceasta a dus la
imposibilitatea examinării obiective a plîngerii, preşedintele camerei poate înştiinţa Consiliul
UNEJ în vederea deciderii sesizării Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti.
Preşedintele camerei poate sesiza Consiliul UNEJ în privinţa acţiunilor/omisiunilor
executorului judecătoresc, ori de cîte ori îî devine cunoscută o informaţie ce lasă dubii asupra
respectării de către executorul judecătoresc a legislaţiei în vigoare, mai ales în măsura în care
pretinsa acţiunie/inacţiune afectează imaginea profesiei de executor judecătoresc sau încalăcă
deontologia profesională.
58. Preşedintele camerei, în conformitate cu prevederile Statutului UNEJ şi ale Codului
deontologic al executorului judecătoresc, va media conflictele apărute între executorii
judecătoreşti din interiorul camerei, depunînd tot efortul ca acesta să fie soluţionat pe cale
amiabilă.
59. Întru respectarea eticii profesionale, executorii judecătoreşti se vor prezenta la întrevederile
organizate de preşedinte şi vor fi receptivi la soluţiile propuse în vederea medierii conflictului.
VII. Dispoziţii finale
60. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi executorii judecătoreşti
membri ai camerei, iar nerespectarea acestora constituie abatere disciplinară gravă.

61. Regulamentul este adoptat la Congresul V ordinar al executorilor judecătoreşti, şi intră în
vigoare din 19 octombrie 2012.
62. La intrarea în vigoare a prezentului regulament se abrogă hotărîrea Consiliului nr.44 din
10 octombrie 2011 privind stabilirea unor reglementări provizorii referitoare la activitatea
Camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti.

