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CUVÂNT ÎNAINTE
Când discutãm despre executarea silitã, ni se relevã în mod ineluctabil
un ansamblu eterogen de principii, reguli, termene ºi condiþii, bine definite ºi
structurate, de o tehnicitate aparte ce contureazã cel mai important ºi util
instrument practic de naturã a conduce la garantarea drepturilor creditorilor
recunoscute prin feluritele titluri executorii reglementate de lege.
Pe de altã parte, sistemul de protecþie configurat de Convenþia Europeanã
a Drepturilor Omului, sprijinit pe jurisprudenþa Curþii Europene, pune în luminã
ataºamentul faþã de drepturile omului ºi libertãþile fundamentale ale acestuia,
pe care trebuie sã-l manifeste fiecare stat membru, în respectul preeminenþei
dreptului.
Iatã, aºadar, cã se degajã existenþa unei profunde relaþii dintre cele douã
mecanisme, ambele subsumate aceluiaºi ideal, anume recunoaºterea ºi preþuirea
drepturilor omului, în toate componentele sale. Cu privire particularã, însã,
asupra executãrii silite, în repetate rânduri, instanþa de contencios european a
statuat cã dreptul la un proces echitabil nu acoperã procedura numai pânã la
pronunþarea hotãrârii, ci pânã la executarea acesteia, apreciind cã formalitãþile
de executare silitã fac parte integrantã din noþiunea de proces, în sensul art.
6 din Convenþie.
Astfel, volumul tematic prezentat spre publicare de cãtre un colectiv de
autori magistraþi, consacrat modului în care executarea silitã se reflectã în
cauzele împotriva statului român instrumentate de Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului, reprezintã o cercetare de un deosebit interes pentru
teoreticienii ºi practicienii dreptului, în general ºi, în particular, a celor din
ramura executãrii silite.
Acest interes provine, în primul rând, din modul original de abordare.
Deºi, în literatura de specialitate, existã mai multe lucrãri ce analizeazã
problematica executãrii silite, pe de o parte ºi foarte multe alte opere în care se
discutã ºi se examineazã diferitele perspective deduse din jurisprudenþa
europeanã, pe de altã parte, prezentul demers publicistic constituie o lucrare
novatoare, fiind prima în peisajul juridic românesc care reuºeºte sã evidenþieze
legãtura dintre principiile gândirii europene ºi mecanismele naþionale de
executare silitã.
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În al doilea rând, interesul este dat de actualitatea cercetãrii, autorii
valorificând cele mai noi soluþii din jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor
Omului în materia executãrii silite, domeniu de o importanþã crucialã în
angrenajul procesual civil prin raportare la realitãþii vieþii sociale ºi economice
actuale.
În sfârºit, interesul provine din pronunþatul caracter aplicativ al lucrãrii,
autorul consideraþiilor preliminarii reuºind sã realizeze o incursiune în întreaga
reglementare procesual civilã naþionalã, în partea privind executarea silitã ºi o
analizã puternic ancoratã în realitãþile practicii judiciare execuþionale româneºti,
astfel cã toate tematicile extrase din hotãrârile Curþii sunt ilustrate sau ancorate
în dispoziþiile naþionale care guverneazã materia executãrii silite. Soluþiile din
jurisprudenþa europeanã devin, astfel, mai accesibile ºi aplicative, iar
organizarea aprecierilor Curþii pe diferitele paliere ale executãrii silite naþionale
(drepturile pãrþilor în procedura executãrii silite, calitatea de debitor a statului,
rolul activ al executorului judecãtoresc, alþi participanþi la executarea silitã,
mijloace indirecte de executare silitã, durata rezonabilã a procedurii de
executare, obligaþia de diligenþã a creditorului în susþinerea executãrii,
imposibilitatea obiectivã de executare, procedura de executare a hotãrârilor
judecãtoreºti privitoare la minori) contureazã caracterul nemijlocit practic al
unei importante perspective a procedurii execuþionale. În acest context,
învederãm cã, la nivel reglementar, noul legiuitor a transpus în actualul Cod
de procedurã civilã o serie de principii deduse din jurisprudenþa Curþii
Europene, înþelegând, astfel, sã valorizeze semnificaþia garanþiilor Convenþiei
Europene a Drepturilor Omului, prezenta lucrare venind în sprijinul celor care
doresc sã aprofundeze preceptele legislative prin prisma raþionamentelor Curþii.
Se cuvine a fi subliniat ºi faptul cã tematica cãreia îi este consacrat volumul
de faþã este extrem de generoasã, dar, în acelaºi timp, ºi complexã.
Generozitatea este datã de faptul cã tematica oferã o viziune nouã executãrii
silite, sub aspectul literaturii de specialitate în materie, iar complexitatea rezultã
atât din întinderea domeniului analizat, cât ºi din diversitatea de perspective
de analizã, înþelegere ºi cunoaºtere a sferei procedurii execuþionale.
Lucrarea se remarcã, însã, ºi prin alte calitãþi. Semnalãm, în primul rând,
selecþia unui numãr mare de cauze, logic ºi armonios structurate, cu extragerea
ideilor relevante într-o pastilã introductivã, cu o scurtã prezentare a situaþiei
de fapt, a aprecierilor Curþii, a satisfacþiei echitabile, dar ºi a autoritãþilor
potenþial responsabile de eºecul punerii în executare silitã a titlurilor executorii,
ceea ce face ca lucrarea sã aibã o finalitate practicã clarã ºi concretã, destinatarii
acesteia având la îndemânã un mijloc extrem de eficace de înþelegere ºi aplicare.
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Remarcãm, în al doilea rând, calitãþile lucrãrii din punct de vedere al
formei: sistematizarea riguroasã, terminologia adecvatã, stilul clar ºi precis.
Mai subliniem cã lucrarea are un nivel calitativ ridicat, cuprinde informaþii
valoroase ºi se detaºeazã prin încorporarea cu succes a ultimelor acumulãri
din jurisprudenþa europeanã în materia executãrii silite, astfel încât reprezintã
o importantã contribuþie la dezvoltarea doctrinei ºi practicii în materie ºi la
clarificarea unor repere esenþiale ale activitãþii execuþionale.
Conclusiv, apreciem cã suntem în prezenþa unei lucrãri de un interes
practic deosebit pentru toþi profesioniºtii dreptului, judecãtori, procurori,
avocaþi, executori judecãtoreºti, consilieri juridici, dar, în egalã mãsurã, pentru
toþi cei care într-un fel sau altul au tangenþã cu procedurile execuþionale sau
sunt implicaþi în acestea, asigurând un mai bun acces la jurisprudenþa Curþii
Europene a Drepturilor Omului.
profesor universitar dr.,
judecãtor Evelina Oprina
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CONSIDERAÞII PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ
REFLECTATÃ ÎN CAUZELE ÎMPOTRIVA
ROMÂNIEI
judecãtor Vasile Bozeºan
La confluenþa celor 20 de ani de la data aderãrii României la Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului - marcaþi de numeroase condamnãri suferite
de statul român în materia executãrii silite - cu începuturile unei noi
reglementãri procesual execuþionale ce-ºi reclamã încã multe clarificãri
interpretative ce pot susþine un praxis cu adevãrat eficient, e necesarã o analizã
retrospectivã a practicii execuþionale cuplatã la dezideratul asigurãrii
conformitãþii noilor reglementãri cu exigenþele ºi standardele europene.
Cunoaºterea jurisprudenþei Curþii Europene create în cauzele împotriva
României privitoare la procedura de executare conferã o perspectivã obiectivã
a modului în care autoritãþile naþionale (puterea legislativã, executivã ºi
judecãtoreascã) au înþeles sã creeze ºi sã susþinã cadrul necesar pentru
executarea hotãrârilor ºi a altor titluri executorii.
Mai mult, considerentele hotãrârilor Curþii, pe de o parte, constituie
argumente valide pentru înþelegerea evoluþiei reglementãrilor procesuale
interne în perioada 1994-2014 ºi a modificãrilor operate de legiuitorul român
ca urmare a neregulilor constatate de cãtre Curte iar, pe de altã parte, oferã
repere la care este necesar a ne raporta în interpretarea ºi aplicarea noilor
dispoziþii din materia executãrii silite.
Retrospectiv, condamnãrile suferite de statul român în perioada 1994-2014
relevã practici execuþionale incompatibile cu cerinþele Convenþiei ce s-au
perpetuat în timp, ajungându-se, din pãcate, ca, dupã 20 de ani de relaþie a
statului român cu mecanismul Convenþiei Europene, Curtea sã constate cã
încãlcãrile reþinute în materia executãrii sunt consecinþa unei disfuncþionalitãþi
structurale persistente ºi cã, astfel, statul român - în calitate de deþinãtor al
forþei publice - nu este capabil sã asigure un cadru adecvat pentru executarea
titlurilor.
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Actual ºi perspectiv, alãturi de obligaþia de conformare la exigenþele
Convenþiei pe care trebuie sã se grefeze orice activitate de elaborare,
interpretare ºi aplicare a normelor interne, condamnãrile suferite de statul român
pânã în prezent pot fi convertite, înþelept, în oportunitãþi prin care pot fi
transpuse ºi receptate la nivelul autoritãþilor naþionale abordãri cu adevãrat
europene în materie pentru a se asigura o executare integralã, conformã, efectivã
ºi cu celeritate a titlurilor executorii precum ºi respectarea drepturilor ºi
libertãþilor prevãzute de cãtre Convenþia Europeanã.
1. Dreptul la executarea titlurilor  drept de acces la justiþie
În jurisprudenþa Curþii s-a subliniat constant cã art. 6 din Convenþie
protejeazã ºi executarea hotãrârilor judecãtoreºti definitive, care, într-un stat
care respectã preeminenþa dreptului, nu pot rãmâne fãrã efect în detrimentul
unei pãrþi, astfel cã executarea unei hotãrâri judecãtoreºti nu poate fi
împiedicatã, anulatã sau întârziatã într-un mod excesiv. Ar fi de neconceput
ca art. 6 par.1 din Convenþie sã descrie în detaliu garanþii procedurale
recunoscute pãrþilor  garanþii privind caracterul echitabil, public ºi rapid fãrã a proteja punerea în executarea deciziilor judiciare adoptate în respectiva
procedurã (Sabin Popescu c. României).
Tratând faza executãrii silite ca o parte a procesului civil, Convenþia
recunoaºte astfel ºi în aceastã fazã, mutatis mutandis, garanþiile art.6 aplicabile
în procedura judiciarã ce a condus la emiterea titlului executoriu. Totodatã,
nu trebuie ignorat cã ºi dupã declanºarea executãrii silite, procedura
execuþionalã este susceptibilã a se re-judiciariza, temporar ºi secvenþial, prin
sesizarea instanþei de judecatã cu cereri, plângeri, contestaþii, ceea ce, firesc,
reactiveazã garanþiile art. 6 în context judiciar.
Dreptul de acces la instanþã cuprinde în mod egal ºi dreptul de acces la o
procedurã de executare silitã. În acest sens, reglementarea internã trebuie sã
þinã seama nu doar de condiþiile legale privitoare la titlul executoriu ci ºi de
circumstanþele speciale ale creditorului cãruia nu trebuie sã i se încalce accesul
la aceastã procedurã.
V Curtea a observat, de pildã, cã doar din 2005 ºi 2006 statul român a
adoptat mãsuri vizând garantarea unui acces efectiv al creditorilor lipsiþi de
resurse suficiente pentru procedurile de executare silitã (Elena Negulescu c.
României)1.
1 În aceeaºi hotãrâre (cauza Elena Negulescu c.României) s-a reþinut de cãtre
Curte cã Drept rãspuns la constatãrile unui raport din octombrie 2005 al Uniunii
Europene ºi în vederea aplicãrii unui plan de reformã judiciarã care viza, între altele,
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2. Drepturile pãrþilor în procedura executãrii silite
Indiferent cã executarea silitã este subsecventã procedurii judiciare care
a condus la obþinerea hotãrârii judecãtoreºti executorii fie cã aceasta este pornitã
în temeiul unui alt titlu executoriu care nu emanã de la o instanþã, procedura
executãrii silite se desfãºoarã sub auspiciile principiului respectãrii drepturilor
pãrþilor, ale altor participanþi la executare sau chiar ale terþilor.
Astfel, privitã din perspectiva dreptului intern procedura execuþionalã
se face cu respectarea legii, a drepturilor pãrþilor ºi a altor persoane
interesate (art.625 alin.1 NCPC) un rol special revenind executorului
judecãtoresc care are obligaþia de a stãrui pentru realizarea obligaþiei prevãzute
în titlul executoriu cu respectarea dispoziþiilor legii, a drepturilor pãrþilor ºi
a altor persoane interesate(art.627 alin.1 NCPC).
Însã, interpretarea ºi aplicarea normelor de procedurã civilã, în cazul în
care pun în discuþie drepturi ºi libertãþi ale persoanelor, se realizeazã în
concordanþã ºi cu tratatele la care România este parte (art.3 alin.1 NCPC)
urmând a acorda o importanþã deosebitã Convenþiei Europene a Drepturilor
Omului ºi jurisprudenþei create de cãtre Curte în interpretarea acesteia.
Raportat la ansamblul de drepturi garantate de Convenþie, procedura
executãrii silite, fiind aplicabilã într-o gamã extrem de variatã de materii, poate
ridica problema încãlcãrii unor drepturi diverse, de naturã procesualã sau
materialã. Astfel:
V Dreptul de acces la procedura de executare, caracterul echitabil ºi
durata rezonabilã a procedurii execuþionale (art. 6 din Convenþie) sunt
încãlcate în faza executãrii silite, cel mai adesea, prin faptul cã din cauza
omisiunii sau inactivitãþii autoritãþilor statului, nu este atinsã finalitatea
procedurii execuþionale, ºi anume realizarea efectivã ºi integralã a creanþei
eliminarea condiþiei de platã în prealabil a onorariilor executorilor judecãtoreºti pentru
a asigura un sistem de executare a hotãrârilor efective, Guvernul a adoptat O.U.G.
nr. 90/2005, care a intrat în vigoare la data de 28 decembrie 2005. Aceastã ordonanþã
a modificat Legea nr. 188/2000, abrogând art. 33 lit. c) de mai sus. Art. 37 al acestei
legi a fost modificat ºi prevede, între altele, cã Ministerul Justiþiei stabileºte onorariile
minimale ºi maximale pe care trebuie sã le plãteascã executorilor judecãtoreºti
persoanele ale cãror venit lunar este mai mic decât salariul lunar mediu pe economie
ºi cã aceste onorarii pot fi achitate prin plata lor eºalonatã. De altfel, potrivit art. 37
alin 3 [art.39 alin 3 în varianata republicatã-s.n.], executorii nu pot condiþiona punerea
în executare a unei hotãrâri definitive de plata anticipatã a onorariilor. În opinia
Guvernului, posibilitatea unui creditor de a obþine eºalonarea cheltuielilor de executare
a devenit aplicabilã prin ordinul nr. 658/C/2006 al Ministrului Justiþiei, intrat în vigoare
la data de 17 martie 2006. (par.25).
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creditorului (art.703 alin 1 pct.1 NCPC), privând astfel de orice efect util dreptul
creditorului câºtigat/recunoscut anterior.
Ansamblul garanþiilor procesuale ce asigurã caracterul echitabil al
procedurii judiciare se aplicã, în mod corespunzãtor, ºi în faza executãrii silite
(art.6 alin.2 NCPC) urmând ca anumite exigenþe precum asigurarea accesului
la instanþã (accesul la procedura execuþionalã ºi finalizarea acesteia prin
realizarea creanþei), caracterul rezonabil al duratei procedurii sau independenþa
ºi imparþialitatea instanþei de executare, sã constituie aspecte care pot pune
problema respectãrii drepturilor procesuale în cursul executãrii silite.
V Dreptul la respectarea bunurilor (art.1 din Protocolul nr.1 la
Convenþie) poate fi încãlcat prin neexecutarea sau executarea cu întârziere a
unei decizii judiciare/administrative care se referã la bunurile creditorului
în sensul acestei prevederi.
Noþiunea de bunuri în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 are un sens
autonom care nu este limitat la proprietatea bunurilor corporale, fiind
independent de clasificãrile stabilite în dreptul intern, astfel cã ºi alte drepturi
sau interese specifice ce constituie creanþe pot fi considerate valori patrimoniale
ºi, pe cale de consecinþã, bunuri în sensul Convenþiei (Croitoru c. României).
În cauzele împotriva României în care s-a analizat conformitatea executãrii
cu exigenþele Convenþiei au fost considerate bunuri (valori patrimoniale),
de pildã, dreptul la compensarea unei creanþe recunoscute creditorului prin
hotãrârea instanþei interne cu o altã creanþã a statului (SC Ghepardul SRL c.
României), dreptul de proprietate recunoscut judiciar (Draica c. României),
autorizaþia emisã creditoarei pentru a efectua anumite activitãþi de pilotaj (S.C.
Pilot Service S.A. Constanþa c. României), însã, trebuie amintit cã neexecutarea
unei hotãrâri definitive pronunþate în materia contenciosului fiscal nu intrã în
domeniul drepturilor ºi obligaþiilor cu caracter civil, în pofida efectelor
patrimoniale pe care le are în mod obligatoriu în ceea ce priveºte situaþia
contribuabililor, Curtea fiind incompatibilã rationae materiae de a se pronunþa
asupra acesteia (Stere ºi alþii c. României).
V Dreptul la viaþã privatã ºi de familie (art. 8 din Convenþie). Curtea
a constatat în repetate rânduri încãlcarea dreptului la viaþã privatã prin faptul
cã statul român nu a depus eforturi ºi o diligenþã rezonabile pentru punerea în
executare a unor hotãrâri privitoare la anumite aspecte ale noþiunii de viaþã
privatã, în special cele vizând viaþa de familie (Nistor c. României).
În schimb Curtea nu a considerat aplicabil art. 8 din Convenþie în cazul
în care reclamantul a invocat încãlcarea dreptului la viaþã privatã (respectul
domiciliului) prin faptul cã nu s-a pus în executare hotãrârea de evacuare a
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debitorului dintr-o încãpere (spãlãtorie) aflatã în coproprietate forþatã a
proprietarilor de apartamente, Curtea reþinând cã spãlãtoria în litigiu, care nu
este proprietatea exclusivã a reclamantului, ar trebui sã serveascã pentru
utilizare ocazionalã ºi nu pentru locuire, astfel cã aceasta nu este un domiciliu
în sensul Convenþiei (Chelu c. României).
V Libertatea de exprimare (art. 10 din Convenþie). Au fost constatate
încãlcãri ale acestei libertãþi din cauza inerþiei autoritãþilor naþionale care nu
au adoptat mãsurile eficiente ºi necesare pentru a asista creditorii în executarea
hotãrârii judecãtoreºti definitive favorabile acestora ºi care le-ar fi permis sã
îºi exercite profesia de jurnaliºti de radio, reþinându-se cã sistemul executorilor
judecãtoreºti s-a dovedit a fi unul inadecvat ºi ineficient (Frãsilã ºi Ciocârlan
c. României).
De asemenea, s-a reþinut încãlcarea art.10 din Convenþie ca urmare a
faptului cã nu a fost îndeplinitã cerinþa de executare adecvatã a hotãrârilor
judecãtoreºti prin care primarul unei localitãþi era obligat de cãtre instanþa
naþionalã la comunicarea cãtre reclamantul jurnalist a unor informaþii de interes
public (Roºiianu c. României).
V Dreptul la viaþã (art. 2 din Convenþie). A fost reþinutã în jurisprudenþa
Curþii încãlcarea de cãtre statul român a art. 2 din Convenþie (în componenta
sa proceduralã) prin aceea cã nu a fost executatã o decizie judiciarã irevocabilã
care recunoºtea creditorului-reclamant dreptul de a-i fi asigurate anumite
medicamente ºi dreptul la decontarea acestora (Panaitescu c. României)2.
V Libertatea de circulaþie (art. 2 din Protocolul nr.4 la Convenþie).
Au existat cauze în care s-a pus în discuþie încãlcarea înseºi a libertãþii de
circulaþie în contextul punerii în executare a deciziilor judiciare, cum a fost
cazul în care Curtea a apreciat cã nu a fost încãlcatã libertatea de circulaþie a
unui minor cãruia i s-a refuzat permisiunea de a pãrãsi þara de cãtre agenþii de
frontierã, în condiþiile în care acesta a prezentat doar o ordonanþã preºedinþialã
de suplinire a consimþãmântului tatãlui sãu, executorie dar nerãmasã
irevocabilã, ºi nu o hotãrâre definitivã ºi irevocabilã cum prevede legea specialã
(ªandru c. României)3.
2 Pentru o prezentare a cauzei ºi comentariul aferent, a se vedea B.Cristea,
Jurisprudenþa CEDO. Cauza Panaitescu c.României, în RRES nr.2/2013, pp.98-103.
3
V.Bozeºan, Neîncãlcarea libertãþii de circulaþie a unui minor cãruia i s-a interzis
pãrãsirea þãrii pe considerentul cã ordonanþa preºedinþialã de suplinire a
consimþãmântului tatãlui sãu, deºi era executorie, nu era una irevocabilã - cauza
ªandru c. României, 31 mai 2014, în Revista JurisClasorCEDO, www.hotararicedo.ro
(ultima accesare 16 mai 2015).
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V Dreptul la un recurs efectiv (art.13 din Convenþie). Chiar dacã acest
drept este susceptibil de încãlcare, în principiu, prin lipsa/impreciziunea unei
reglementãri interne care sã-l recunoascã în favoarea celor care se considerã
vãtãmaþi în drepturile ºi libertãþile prevãzute de Convenþie (Abramiuc c.
României - în care s-a reþinut lipsa unei posibilitãþi legale ºi efective de a
contesta durata nerezonabilã a procedurii)4, totuºi, nu este exclusã încãlcarea
acestui drept în contextul interpretãrii ºi aplicãrii normelor interne care îl
prevãd. Astfel, recent, Curtea a apreciat cã remediul procedural prevãzut de
art. 522-525 NCPC nu este unul efectiv, nefiind probat acest caracter în practicã,
corelat cu imposibilitatea legalã de a uza de acest instrument în cauzele pendinte
la momentul intrãrii în vigoare a noilor dispoziþii procesuale (Vlad ºi alþii c.
României).
V Dreptul de a nu fi supus discriminãrii (art. 14 din Convenþie ºi
art.1 din Protocolul nr.12).
În privinþa sferei de aplicare a art. 14 din Convenþie ºi respectiv a art. 1
din Protocolul nr.12 la Convenþie, s-a arãtat cã în timp ce primul se referã
numai la drepturile garantate prin Convenþie, cel de-al doilea interzice
discriminarea în legãturã cu exercitarea oricãrui drept prevãzut de lege,
astfel cã art. 1 din Protocolul nr.12 are un domeniu de aplicare mai extins
decât art. 14 din Convenþie5.
Principiul egalitãþii (art.8 NCPC), aplicabil în egalã mãsurã în procedura
executãrii silite, garanteazã exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal ºi
fãrã discriminãri iar art. 5 din Legea nr.188/2000 privind executorii
judecãtoreºti, republicatã6 prevede cã Activitatea executorilor judecãtoreºti
se înfãptuieºte în condiþiile legii, cu respectarea drepturilor ºi intereselor
legitime ale pãrþilor ºi ale altor persoane interesate, fãrã deosebire de rasã,
de naþionalitate, de origine etnicã, de limbã, de religie, de sex, de apartenenþã
politicã, de avere sau de origine socialã.
3. Rolul statului în executarea silitã. Creanþe împotriva statului.
Pentru înþelegerea exactã a rolului statului în asigurarea punerii în
executare a titlurilor executorii ºi, subsecvent, a întinderii rãspunderii acestuia,
4
Pentru o analizã detaliatã, a se vedea, E.Blidaru, Dreptul la un recurs efectiv ºi
termenul rezonabil în dreptul român, în Revista JurisClasor CEDO, 31 august 2011,
www.hotararicedo.ro (ultima accesare 16 mai 2015).
5D. Cãlin, Dicþionar de drepturilor omului. Adnotat cu jurisprudenþã 1957-2013
(colectiv de autori), Ed. CHBeck, Bucureºti, 2013, p. 205.
6
Republicatã în M.Of. nr.738 din 20 octombrie 2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
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