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Within this scien   c paper, the research object 
refers to the problem regarding the returning of 
the forced execu  on as it is expressed in the legis-
la  on of the Republic of Moldova. It reveals that, 
the returning of the forced execu  on represents 
the opposite situa  on of the ful  lled execu  on, it 
impose the creditor’s obliga  on to return to the 
debtor everything that was gained through the 
forced execu  on, taking into account that the le-
gal obliga  on rela  onship between the creditor 
and debtor, based on which all the cashings were 
done was declared void, the avoiding of the re-
s  tu  on from the creditor’s side will create the 
situa  on of his unjust enrichment. Also it is done 
a thorough examina  on of the legal framework, 
condi  ons in which it takes place, limita  on cases 
as well the procedure of returning of the forced 
execu  on. Not at least, this par  cular work treats 
some legal gaps and new law proposals for the 
improvement of the legal framework that regula-
te the returning of the forced execu  on.

Key-words: forced execu  on, enforcement order, 
e  ec  veness of the judicial decision, reestablish-
ment to the original condi  on, procedure.

În cadrul prezentului demers  in i  c, obiectul de inves-
 ga ie îl cons  tuie problema întoarcerii execut rii silite 

în condi iile de lege lata în Republica Moldova. Se relev  
c  întoarcerea execut rii silite reprezint  o situa ie sime-
tric invers  execut rii s vâr ite, ce impune obliga ia pe-
tru creditor de a-i res  tui debitorului tot ce a primit prin 
executarea silit , întrucât raportului juridic obliga ional 
dintre creditor i debitor, în temeiul c reia s-au f cut 
încas rile este anulat, neres  tuirea celor primate de la 
debitor de c tre creditor, ar crea situa ia îmbog irii f r  
just  cauz  a ul  mului. De asemenea, se efectueaz  o ra-
diogra  ere a naturii juridic, a condi iilor în care intervine, 
a cazurilor de limitare, precum i a procedurii întoarcerii 
execut rii silite. Nu în ul  mul rând, ies în eviden  une-
le incongure e legisla  ve i propuneri de lege ferenda 
pentru e  cien  zarea cadrului legal care reglementeaz  
întoarcerea execut rii silite.

Cuvinte-cheie: executare silit ,  tlu executoriu, efec  -
vitatea hot rârii judec tore  , restabilirea situa iei an-
terioare, procedur .

1. Liminarii
În vederea realiz rii sau stabilirii drepturilor 

i intereselor civile supuse judec ii, procesul civil 
parcurge dou  etape: judecata i executarea silit , 
aceasta din urm  intervenind în cazul hot rârilor 
susceptibile de a   puse în executare cu ajutorul 
for ei coercitive a statului, în m sura în care debi-
torul nu- i execut  de bun voie obliga ia. 

Scopul activit ii judiciare nu se poate limita 
doar la ob inerea unei hot râri judec tore ti favo-
rabile. Simpla recunoa tere a dreptului sau obliga-
rea debitorului de a restabili dreptul înc lcat ori 
contestat nu este, de multe ori, su  cient . Hot râ-
rea judec toreasc , prin ea îns i, chiar înzestrat  
cu autoritate de lucru judecat, „risc  s  r mân  o 
lovitur  de sabie în ap  i s  nu serveasc  cu nimic 
p r ii victorioase, în special reclamantului, dac  

el n-ar putea recurge la constrângere pentru a o 
executa”1. 

Un act executoriu neexecutat sau, altfel zis, o 
justi ie formal  nu poate s  asigure atingerea sco-
pului de baz  – protejarea drepturilor i libert ilor 
omului, proclamate de actele normative na ionale i 
interna ionale2. În acest sens, în cauza Prodan versus 
Republica Moldova3 (în continuare – RM), CtEDO 

1 W.J. Habscheid, Droit judiciaire privée suisse, Deuxième édition 

entièrement revue et corrigée, Librairie de l’Université, Gene-

ve, 1981, p.575, apud E. Oprina, I. Gârbuleţ, Tratat teoretic și 

practic de executare silită, vol.I, Teoria generală și procedurile 

execuţionale, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p.14; E. 

Hurubă, Contestaţia la executare în materie civilă, Universul 

Juridic, București, 2011, p.7.
2 Hotărârea Cur ii Constitu ionale nr.1 din 15 ianuarie 2013 

pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale artico-

lului 60 alin.(3) și alin.(31) din Codul de executare al Republicii 

Moldova nr.443-XV  din 24 decembrie 2004, publicată în Mo-

nitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2013, nr.22-25.    
3 Case of Prodan versus Moldova, Judgment 18 May 2004. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=-

001-61757 (accestat 25.01.2015).
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a statuat c: „52. Ar   de neconceput ca articolul 6, 
§ 1 s  descrie în detaliu garan iile procedurale ofe-
rite p r ilor a  ate în litigiu – proceduri care sunt 
echitabile, publice i prompte –, f r  a proteja exe-
cutarea hot rârilor judec tore ti; a interpreta artico-
lul 6 ca referindu-se în exclusivitate la accesul la o 
instan  i îndeplinirea procedurilor ar putea duce 
la situa ii incompatibile cu principiul preeminen ei 
dreptului, pe care Statele Contractante i-au asumat 
angajamentul s -l respecte atunci când  au rati  cat 
Conven ia. Executarea unei hot râri4 pronun ate 
de orice instan  trebuie, prin urmare, privit  ca o 
parte integrant  a „procesului” în sensul articolului 
6 (a se vedea Hornsby v. Greece, hot râre din 19 
martie 1997, Reports 1997-II, p. 510, § 40)”.

Prin urmare, executarea silit  reprezint  una 
dintre institu iile fundamentale ale dreptului pro-
cesual civil,  ind o component  important  a jus-
ti iei într-un stat de drept5.

Efectul unei hot râri judec tore ti de  nitive6 
ofer  creditorului dreptul de a- i satisface pe deplin 
crean a i impune obliga ia corelativ  a debitorului 
de a executa dispozitivul hot rârii. Totu i, în anu-
mite ipoteze prev zute de lege, la care ne vom referi 
infra, poate interveni întoarcerea execut rii silite. 

Sediul materiei prinvind întoarcerea execut rii 
silite se g se te în Capitolul XIII (art.157-160) din 
Codul de executare (în continuare – CE) al RM7.

Dup  aceste scurte considera ii de ordin intro-
ductiv, în studiul de fa  ne propunem s  rmu-

4 Efectivitatea hotărârii judecătorești și prin urmare a proce-

sului civil se exprimă prin acte concrete și reale, prin opo-

ziţie cu ceea ce apare a fi  doar virtual sau formal, ea fi ind 

expresia rezultatului obţinut efectiv prin hotărârea jude-

cătorească. Plecând de la realitatea de netăgăduit, că par-

tea nu apelează la serviciul justiţiei pentru a obţine doar o 

hotărâre judecătorească care, din perspectiva sa, ar putea 

reprezenta cel mult o „coală de hârtie”, rodul unei satisfac-

ţii exclusiv morale, ci pentru a obţine realizarea efectivă a 

palpabilă a dreptului său, executarea hotărârii sau posibili-

tatea executării acesteia este cea care confi rmă efectivitatea 

judecăţii. Pentru dezvoltări, a se vedea: I. Deleanu, V. Mitea, 

S. Deleanu, Tratat de procedură civilă. Noul Cod de procedură 

civilă, Vol.III, Universul Juridic, București, 2013, p.23.
5 I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Edi ia a V-a, C.H. Beck, 

București, 2010, p.1041.
6 Prin pronunţarea hotărârii defi nitive, „principalii participanţi 

la judecată își încheie travaliul jurisdicţional”, iar judecătorul 

care a rostit dreptul este absolvit de obligaţia realizării lui, 

care îi este chiar interzisă sub sancţiunea excesului de pute-

re*. În acest scop, este antrenat, în mod energic, executorul 

judecătoresc.

* A se vedea: I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Op. cit., Vol.III., p.23.
7 Codul de Executare al Republicii Moldova, nr.443 din 24 de-

cembrie 2004 publicat în Monitorul Ofi cial al Republicii Mol-

dova, 2010, nr.214-220.

im problematica întoarcerii execut rii silite prin 
prisma sintezei regulilor de drept ce guverneaz  
aceast  materie, valori  când în acest sens cadrul 
legal (lege lata), practica judiciar  i abord rile doc-
trinare în domeniu, precum i decelarea unor solu-
ii i propuneri vizând perfec ionarea legisla iei ce 

reglementeaz  întoarcerea execut rii silite.

2. Conceptul de întoarcere a execut rii silite
Prin întoarcerea execut rii silite a hot rârii, de-

ciziei, încheierii instan ei judec tore ti sau a unui 
alt organ jurisdic ional se are în vedere c  la anula-
rea hot rârii, încheierii, deciziei exe cutate i, dup  
rejudecarea pricinii, se adopt  o hot râre, încheie-
re, decizie prin care preten ie se respinge par ial 
sau integral ori se emite o încheiere de încetare a 
procesului sau de scoatere a cererii de pe rol8.

Într-o alt  opinie, se etaleaz  c  „întoarcerea 
execut rii este în fapt o reluare a „drumului exe-
cut rii”, dar în sens invers - restabilirea situa iei 
anterioare execut rii s vâr ite”9. 

S-a mai exprimat p rerea c , „prin întoarcerea 
execut rii, p r ile se restabilesc în drepturile lor, 
c ci nerestituirea celor primite de la debitor de c -
tre creditor ar crea situa ia îmbog irii f r  just  
cauz  a ultimului”10. 

În acela  f ga  se expun i comentatorii Codului 
de executare al Republicii Moldova, Cartea I: Exe-
cutarea hot rârilor cu caracter civil - „prin întoarce-
rea execut rii, p r ile se restabilesc în drepturile lor, 
c ci nerestituirea celor primite de la debitor de c tre 
creditor ar crea situa ia îmbog irii f r  just  cau-
z  a ultimului, când - actul juridic în temeiul c ruia 
s-au f cut încas rile  ind anulat - re inerea sumelor 
sau bunurilor este nejusti  cat ”11. Într-adev r, efec-
tul întoarcerii execut rii silite este cel de restituire a 
bunurilor celui îndrept it sau, în cazul în care exe-
cutarea silit  s-a f cut prin vânzarea unor bunuri 
imobile, de restituire a sumei rezultate din vânzare 

8 Drept procesual civil. Partea Specială: Curs universitar, Redac-

tor tiin ifi c: Al. Cojuhari, Î.S. F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, Chi-

inău, 2009, p.292.
9 I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Vol.III, Servo-Sat, Arad, 

2000, p.160.
10 D. Visternicean, E. Belei, Implicarea instanţei de judecată în 

executarea hotărârilor judecătorești defi nitive, în M. Poale-

lungi, E. Belei, D. Sârcu (coord.), Manualul judecătorului pen-

tru cauze civile, Ediţia a II-a, Î.S. F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 

Chișinău, 2013, p.327.
11 D. Visternicean, A. Pascari, V. Devderea, .a., Comentatoriul 

Codului de executare al Republicii Moldova, Cartea I: Executa-

rea hotărârilor cu caracter civil, „Bons Offi  ces” SRL, Chi inău, 

2010, p.293.
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de c tre creditor. În ipoteza în care debitorul nu ar 
restitui tot ce a primit, ca urmare a anul rii execu-
t rii silite, ar constitui o îmbog ire f r  just  cau-
z . Textul de lege care cimenteaz  acest  concep ie 
deriv  din prevederile art. 1389 din Codul Civil12 
(în continuare – CC) al RM, intitulat „Dreptul de a 
cere restituirea presta iei”, potrivit c ruia „persoa-
na care, f r  temei legal sau contractual, a dobândit 
ceva (acceptant) ca urmare a execut rii unei presta-
ii de c tre o alt  persoan  (prestator) sau a realizat 

în alt mod o economie din contul altuia este obli-
gat  s  restituie acestei alte persoane ceea ce a pri-
mit sau a economisit. Nu este relevant faptul dac  
îmbog irea f r  just  cauz  a avut loc ca rezultat 
al comportamentului uneia dintre p r i, a unui ter  
sau ca urmare a unei cauze independente de voin a 
lor”. Îmbog irea f r  just  cauz  reprezint  un fapt 
juridic licit, care, conform prevederilor art. 8 din CC 
al RM, genereaz  drepturi i obliga ii pentru par-
ticipan ii la raporturi juridice civile. Pentru a   în 
prezen a unui raport juridic de îmbog ire f r  jus-
t  cauz  este important ca îmbog irea s  se produ-
c  în lipsa unui temei legal sau contractual13.

În Hot rârea Plenului Cur ii Supreme de Jus-
ti ie „Cu privire la aplicarea de c tre instan ele 
judec tore ti a unor prevederi ale Codului de exe-
cutare în cauzele civile” nr. 10 din 16.12.201314 se 
statueaz : „prin întoarcerea execut rii se vor în e-
lege ac iunile executorului de restabilire în dreptu-
rile lor a p r ilor procesului de executare existente 
pân  la executarea unei hot râri”. În al i termini, 
întoarcerea execut rii silite reprezint  o refacere în 
sens invers a drumului parcurs de executarea sili-
t , cu repunerea p r ilor în situa ia anterioar . 

Sintetizând cele spuse mai sus, putem de  ni 
întoarcerea execut rii silite ca  ind o situa ie sime-
tric invers  execut rii s vâr ite, ce impune obliga-
ia pentru creditor de a-i restitui debitorului tot ce a 

primit prin executarea silit , întrucât raportul juri-
dic obliga ional dintre creditor i debitor, în temeiul 
c reia s-au f cut încas rile este anulat, nerestituirea 
celor primite de la debitor de c tre creditor ar crea 
situa ia îmbog irii f r  just  cauz  a ultimului.

12 Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 2002 

publicat în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2002, nr. 

82-86.
13 În acela  sens, s-a opiniat, pe bună dreptate, că „obligaţia de 

restabilire a situaţiei anterioare își are izvorul într-un fapt juri-

dic civil licit, id est îmbogăţirea fără justă cauză”. A se vedea: S.-L. 

Rus, Întoarcerea executării silite, în Dreptul, 2003, nr.10, p.144.
14 http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=129 

(accesat 25.01.2015)

3. Natura juridic  a întoarcerii execut rii silite
Sub aspectul naturii juridice a întoarcerii exe-

cut rii silite, în literatura de specialitate s-au difu-
zat mai multe p reri.

Astfel, într-o accep iune15, se cali  c  întoarce-
rea execut rii silite (reviriment) ca form  de ap ra-
re a drepturilor debitorului (sublinierea ne apar i-
ne – n.a.), al turi de contestarea actelor, ac iunilor 
(inac iunii) execu torului judec toresc. Într-adev r, 
ra iunea institu iei întoarcerii execut rii silite este 
reprezentat  de protejarea intereselor persoane-
lor care nu au calitatea de debitor în cadrul unui 
raport juridic obliga ional i împotriva c rora s-a 
pornit executarea silit . 

Conform altui punct de vedere16, întoarcerea 
execut rii silite reprezint  obliga ia (sublinierea ne 
apar ine – n.a.) pentru creditor de a-i restitui de-
bitorului tot ce i-a luat prin executare silit , când, 
dup  s vâr irea execut rii, intervine anularea ti-
tlului executoriu sau numai a execut rii. 

S-a mai reliefat opinia, pe care o accept m, c  
„întoarcerea execut rii silite reprezint  un incident 
procedural17 (sublinierea ne apar ine – n.a.) ce are 
loc în situa ia existen ei cumulati ve a urm toare-
lor condi ii: 
-  hot rârea judec toreasc  deja executat  este 

anulat ; 
-  în urma rejudec rii, se adopt  o hot râre prin 

care ac iunea se respinge par ial sau integral, ori 
se emite o încheiere, prin care procesul este înce-
tat sau se dispune scoaterea de pe rol a cererii”18. 

4. Condi iile necesare pentru întoarcerea 
execut rii silite
Doctrina juridic 19 a decelat c  pentru surveni-

rea întoarcerii executarii silite sunt necesare întru-
nirea cumulativ  a unor condi ii. Astfel, eviden i-

15 Drept procesual civil. Partea Specială: Curs universitar, Redac-

tor tiin ifi c: Al. Cojuhari, Î.S. F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, Chi-

inău, 2009, p.392.
16 S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Drept procesual civil. Executa-

rea silită, Vol.I., Edi ia a II-a revăzută, Lumina Lex, București, 

1998, p.192.
17 În acela  sens s-a conturat că, „întoarcerea executării silite, 

se prezintă ca un incident procedural apărut în cursul exe-

cutării silite, având ca fundament dispari ia temeiului mă-

surilor de urmărire siilită”. A se vedea: E. Oprina, I. Gârbuleţ, 
Tratat teoretic și practic de executare silită, Vol.I., p.561.

18 D. Visternicean, A. Pascari, V. Devderea, .a., Op. cit., p.292-293.
19 D.A.P., Florescu, P. Coman, Mrejeru T., .a., Executarea silită. 

Reglementare, doctrină, jurisprudenţă, Edi ia a III-a, C.H. Beck, 

București, 2009, p.78-79; S.-L. Rus, Op. cit., p.144; D. Visterni-

cean, A. Pascari, V. Devderea, .a., Op. cit., p.293.
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em urm toarele condi ii a c ror prezen  cumula-
tiv  genereaz  întoarcerea execut rii silite:

Anularea titlului executoriu20. Aceast  condi ie 
se realizeaz  ca urmare a exercit rii c ilor de atac. 
Des  in area titlului executoriu duce la des  in area 
de drept a actelor de executare efectuate în baza 
acestuia. De asemenea, trebuie de notat c  se va 
anula titlul executoriu atunci când, în urma rejude-
c rii, se adopt  o hot râre prin care ac iunea se res-
pinge par ial sau integral ori o încheiere de încetare 
a procesului sau de scoatere a cererii de pe rol.

Cererea celui interesat. Codul de executare pre-
vede c  instan a de judecat  dispune din o  ciu resti-
tuirea c tre pârât (debitor), din contul reclamantului 
(creditorului),  a tot ceea ce s-a încasat în temeiul ho-
t rârii anulate, precum i  a cheltuielilor de executare 
(art. 157). Totu i consider m c  este necesar s  existe 
cererea celui interesat, c ci instan a de judecat  nu 
poate cunoa te la ce etap  se a   executarea hot râ-
rii, i dac  a avut loc o executare total  sau par ial . 
În plan comparat, în corespundere cu art. 723 alin.
(1) din noul Cod de procedur  civil  (în continuare – 
NCPC) al României21, „în cazul în care instan a jude-
c toreasc  a des  in at titlul executoriu sau îns i exe-
cutarea silit , la cererea celui interesat (sublinierea ne 
apar ine – n.a.), va dispune, prin aceea i hot râre, i 
asupra restabilirii situa iei anterioare execut rii”. Ce-
rerea de întoarcere a executarii silite se poate face în 
cadrul aceluia i proces sau pe cale separat , printr-
un proces distinct. Judec torul nu se poate pronun a 
plus petita sau minus petita. În acest sens, în doctrin 22 
just s-a re inut c , potrivit art. 240 alin.(3) al Codului 
de procedur  civil 23 (în continuare – CPC) al RM, 
instan a de judecat  adopt  hot rârea în limitele pre-
ten iilor înaintate de reclamant. Astfel, art.159 alin.
(1) CE con ine o di  cien  de reglementare. Dac  
nu este invocat de c tre p r i, instan a de judecat  
care caseaz  hot rârea nu poate cunoa te faptul dac  
aceasta a fost sau nu executat  total sau par ial. În 

20 Am evitat în mod inten ionat utilizarea conceptului de „do-

cument executoriu”, deoarece din amalgamul art.11 CE al 

RM intitulat „Documentele executorii” reiese că unele din 

acestea, nu pot fi  anulate. De exemplu, deciziile Curţii Con-

stituţionale cu privire la aplicare de amenzi sau hotărârile 

Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la suma de 

reparare echitabilă a prejudiciului și de compensare a ce-

lorlalte cheltuieli, precum și acordul de soluţionare pe cale 

amiabilă a cauzei, semnat de părţi.
21 Republicat în Monitorul Ofi cial al României, 2012, nr.545.
22 D. Visternicean, E. Belei, Op. cit., p.327.
23 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225-XV din 

30 mai 2003, publicat în Monitorul Ofi cial al Republicii Mol-

dova, 2003, nr.111-115/451.

aceste circumstan e, dispunerea întoarcerii execut -
rii nu poate avea loc, întrucât nu este cert  întinderea 
obliga iilor executate. Totu i, instan a de judecat  va 
dispune întoarcerea execut rii din o  ciu doar dac  
din materialele dosarului reiese cert c  hot rârea ju-
dec toareasc  a fost executat . În cazul în care a fost 
omis  de c tre apelant sau recurent solicitarea în-
toarcerii execut rii, este recomandabil ca instan a de 
judecat  s  concretizeze la ce etap  se a   executarea 
hot rârii. Astfel, s-ar determina valoarea presta iilor 
necesare a   întoarse, ori întoarcerea execut rii este 
posibil  doar dac  a avut loc efectiv o executare tota-
l  sau par ial . 

a) Executarea par ial  sau total  a titlului 
executoriu. Repunerea p r ilor în situa ia anterioar  
este lipsit  de sens în cazul în care nu a fost executat 
titlul executoriu. Prin urmare, aceast  condi ie apare 
ca obligatorie, pentru ca cererea de întoarcere a exe-
cutarii s  nu  e golit  de con inut. Întoarcerea execu-
t rii î i are sorgintea în executarea anterioar  a unui 
titlu executoriu ce fusese ulterior des  in at. În al i 
termeni, fundamentul juridic al institu iei întoarce-
rii execut rii deriv  chiar din executarea anterioar  a 
unui titlu executoriu ce fusese ulterior des  in at, ne-
având astfel nicio relevan  materia juridic  în care 
s-a pronun at hot rârea des  in at . De asemenea, nu 
are importan  dac  executarea titlului executoriu s-a 
facut de bun voie de c tre debitor sau silit. Punct m 
c , atunci când executarea a fost par ial , întoarcerea 
execut rii, în mod  resc, poate   tot par ial . 

Pe lâng  condi iile men ionate mai sus, într-un 
proces având ca obiect întoarcerea execut rii silite 
i restabilirea situa iei anterioare, respectiv - reîn-

toarcerea bunurilor în patrimoniul debitorului, re-
clamantul trebuie s  demonstreze c  sunt îndeplini-
te condi iile materiale ale îmbog irii f r  just  cauz : 
-  existen a unei îmbog iri a pârâtului, respectiv 

m rirea patrimoniului acestuia prin dobândi-
rea bunurilor; 

-  s  existe o îns r cire a reclamantului; 
-  între îmbog irea pârâtului i îns r cirea recla-

mantului s   e o leg tur  sau o corela ie direc-
t . Cele dou  fenomene trebuie s  aib  aceea i 
cauz  sau aceea i origine24.

5. Cazurile în care intervine necesitatea 
întoarcerii execut rii silite
În concordan  cu dispozi iile art. 157 din CE al 

RM al c rui nomen iuris este „Întoarcerea execut -
rii” alin.(1), „în cazul în care hot rârea executat  se 

24 S.-L. Rus, Op. cit., p.144.
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anuleaz  i, dup  rejudecarea pricinii, se adopt  o 
hot râre prin care ac iunea se respinge par ial sau 
integral ori o încheiere de încetare a procesului sau 
de scoatere a cererii de pe rol, instan a de judecat  
dispune din o  ciu restituirea c tre pârât (debitor), 
din contul reclamantului (creditorului),  a tot ceea 
ce s-a încasat în temeiul hot rârii anulate, precum 
i a cheltuielilor de executare”.

Astfel, din prevederile normei juridice citate 
supra rezult  c  necesitatea întoarcerii execut rii sur-
vine în urm toarele ipoteze: 

• când o hot râre judec toreasc  deja execu-
tat  a fost anulat  sau modi  cat , prin de-
cizia instan ei superioare;

• când, în urma rejudec rii cauzei, preten i-
ile reclamantului au fost respinse integral 
ori par ial;

• când, prin decizia instan ei superioare sau 
ca efect al rejudec rii, cererea a fost scoas  
de pe rol ori procesul a încetat.

În acest f ga  necesit  a   nua at c  întoarcerea 
execut rii hot rârii, încheierii, deciziei judec tore ti 
se admite în orice caz, indiferent de faptul potrivit 
c rei c i de atac a fost casat  hot rârea, încheierea, 
decizia – în apel, recurs sau revizu ire. Instan a de ju-
decat  c reia i s-a transmis dosarul spre rejudecare 
este obligat  s  examineze din o  ciu chestiunile lega-
te de întoarcerea execut rii hot rârii i s  se pronun-
e asupra acestora în noua hot râre, în caz de casare 

a hot rârii i respingerea total  sau par ial  a ac iunii 
ori casarea hot rârii i încetarea procesului sau scoa-
terea cererii de pe rol. Dac  instan a de apel, recurs 
sau revizuire caseaz  hot rârea instan ei de fond cu 
adoptarea unei noi hot râri, prin care respinge total 
sau par ial ac iunea ori emite o încheiere de încetare 
a procesului sau de scoatere a cererii de pe rol, la ne-
cesitate, ea este obligat  s  se pronun e din o  ciu i 
asupra întoarcerii execut rii hot rârii25.

În ce prive te ipoteza când o hot râre judec to-
reasc  deja executat  a fost modi  cat , prin decizia 
instan ei superioare, prezint  relevan  urm toarea 
spe : La 31.03.2009 V.O. a înaintat o cerere de chemare 
în judecat  împotriva SA „M” cu privire la încasarea 
prejudiciului material cauzat. Prin hot rârea Judec tori-
ei sect. Centru nr. 2-266/10 din 19.03.2010 s-a hot rât: a 
încasa din contul SA „M” în folosul V.O. desp gubirea 
de asigurare în m rime de 40.321 lei, a cheltuielilor de 
expertiz  în m rime de 850 lei i taxa de stat în sum  
de 150 lei. Ne  ind de acord cu hot rârea primei instan-

25 Drept procesual civil. Partea Specială: Curs universitar, Redac-

tor tiin ifi c: Al. Cojuhari, Î.S. F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, Chi-

inău, 2009, p.393.

e, SA „M” a declarat apel, îns , prin încheierea Cur ii 
de Apel Chi in u din 17.11.2010, cererea de apel a fost 
restituit  la data de 12.01.2011 pentru neîndeplinirea 
indica iilor instan ei în termen. La 17.01.2011 în cadrul 
Biroului de Executare a executorului judec toresc G.V. 
a fost prezentat spre executare documentul executoriu 
nr. 2-266/10 din 19.03.2010 cu privire la încasarea din 
contul SA „M” în bene  ciul lui V.O. a sumei de 41.321 
lei i intentarea procedurii de executare. Urmare a cererii 
de recurs înaintate la 25.01.2011, SA „M” prin ordinul 
de incaso nr. 500 din 03.02.2011 a transferat la contul 
executorului judec toresc G.V., întru suspendarea exe-
cut rii, cau iunea în m rime de 120% din suma datoriei 
(ce constituie 49.585,20 lei) ca, într-un  nal, din im-
pruden  sau necunoa terea executorului, desp gubirea 
în m rime de 40. 321 lei s   e transferat  la contul lui 
V.O., iar procedura de executare  ind încetat . Ulteri-
or, în rezultatul recursului declarat, s-a dispus anularea 
încheierii nr. 2a-2881/10 din 17.11.2010 cu restituirea 
dosarului spre examinare la instan a de apel. Astfel, 
prin Decizia Colegiului Civil al Cur ii de Apel Chi in u 
nr. 2a-3227/11 din 29.11.12, apelul declarat de c tre SA 
„M” a fost admis i modi  cat  hot rârea Judec toriei sect. 
Centru din 19.03.2010 prin mic orarea sumei încasate 
din contul SA „M” de la 40.321 lei pân  la 36.3041ei26. 
În atare circumstan e, în procedura în ordonan  s-a 
dispus: încasarea de la V.O., în folosul debitorului 
SA „M”, suma de 4.017 lei.

În alt context, trebuie de reliefat faptul c  desf -
urarea legal  a procedurii de executare silit  este 

asigurat  prin existen a contesta iei la executare, 
care este mijlocul procedural prin care p r ile sau 
ter ele persoane v t mate prin executare se pot 
plânge instan ei competente în scopul de a ob ine 
des  in area actelor ilegale de executare27 i, pe cale 
de consecin , poate surveni întoarcerea presta iei 
executate. Iat  i o ipotez  din practica judiciar  
care se circumscrie acestei modalit i: La 21.05.2012, 
executorul judec toresc G.R. a dispus prin încheiere pri-
mirea spre executare i intentarea procedurii de executa-
re, iar ulterior, prin încheierea ultimului din 15.06.2012, 
procedura de executare a fost încetat . Încheierea de 
încetare a procedurii de executare din 15.06.2012 nu a 
fost contestat  în ordinea prev zut  la art. 84 alin.(2) 
Codul de Executare. SA „A.V.” a depus cerere privind 
calcularea dobânzilor rezultate din întârzierea execut -
rii hot rârii instan ei de judecat  din 01.11.2012, adic  
în afara procesului de executare. Astfel, s-a dispus, prin 

26 Ordonan ă judecătorească din 10 aprilie 2013 pe dosarul 

nr.2PO-194/13. Judecătoria sectorului Centru, mun. Chi i-

nău. http://jcc.justice.md (accesat 25.01.2015). 
27 I. Deleanu, Op. cit., Vol.III., p.435.
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încheierea executorului judec toresc U.O. nr. 174-77/12 
din 01.11.2012, admiterea cererii creditorului um ritor 
SA „A.V.” privind calcularea penalit ilor i dobânzilor 
i s-a dispus încasarea de la debitorul SRL „G.-G.” în 

bene  ciul SA „A.V.” a sumei de 355.838,079 lei cu titlu 
de dobânzi de întârziere pentru neexecutarea Hot rârii 
din 13.02.2009. La 28.11.2012, SRL „G.-G.” s-a adresat 
în instan  cu cerere de anulare a încheierii executorului 
judec toresc nr. 174-77/12 din 01.11.2012. Prin Hot râ-
rea Judec toriei Centru, mun.Chi in u, din 16.05.2013, 
a fost admis  contesta ia depus  de SRL „G.-G.” i 
s-a anulat încheierea executorului judec toresc U.O. 
nr. 174-77/12 din 01.11.2012 privind încasarea dobânzii 
de întârziere pentru neexecutarea hot rârii judec tore ti. 
Ac iunile de executare în baza încheierii nr. 174-77/12 
din 01.11.2012 au fost suspendate. La 31.05.2013 SA 
„A.V.” a depus recurs împotriva Hot rârii Judec tori-
ei Centru din 16.05.2013, solicitând casarea acesteia i 
emiterea unei noi hot râri, de respingere a cererii depuse 
de SRL „G.-G.”. Colegiul Civil al Cur ii de Apel Chi i-
n u, prin Decizia nr. 2r-l438/13 din 11.07.2013, a dispus 
respingerea recursului declarat de SA „A.V.” i men i-
nerea Hot rârii Judec toriei Centru, mun. Chi in u, din 
16.05.2013, pe motivul de ilegalitate a încheierii execu-
torului judec toresc U.O. nr. 174-77/12 din 01.11.2012 
privind încasarea dobânzii de întârziere în sum  de 
355.838,079 lei, în lipsa unei proceduri de executare28. În 
lumina acestor circumstan e, prin ordonan  judec -
toreasc  s-a dispus: a întoarce executarea silit , cu 
încasarea întregii sume de 355.838,079 lei din contul 
SA „A.V.” în bene  ciul SRL „G.-G.”.

Cu titlu de drept comparat, tangen iem c , po-
trivit art. 722 din NCPC al României, în toate ca-
zurile în care se des  in eaz  titlul executoriu sau 
îns i executarea silit , cel interesat are dreptul la 
întoarcerea execut rii, prin restabilirea situa iei an-
terioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru 
actele efectuate r mân în sarcina creditorului29.

6. Cazuri de limitare a întoarcerii 
execut rii silite
Persist  situa ii când întoarcerea execut rii si-

lite este inadmisibil , atât sub aspect subiectiv – al 
persoanelor ce li se impune obliga ia de restituire, 
precum i sub aspect obiectiv – al raporturilor ju-
ridice n scute între ace tia, din ra iuni care pun în 
discu ie fundamentul întoarcerii execut rii silite.

28 Ordonan ă judecătorească din 29 octombrie 2013 pe do-

sarul nr.2PO–640/13. Judecătoria sectorului Centru, mun. 

Chi inău. http://jcc.justice.md (accesat 25.01.2015).
29 Pentru detalii, a se vedea: E. Cotoi, Întoarcerea executării silite, 

în Revista Română de Executare Silită, 2010, nr.4, p.25-36.

Astfel, în acord cu art. 160 CE al RM, nu se ad-
mite întoarcerea execut rii în pricinile de încasare 
a pensiei de între inere, de reparare a prejudiciului 
cauzat prin schilodire sau prin alt  v t mare a s -
n t ii, precum i prin pierderea între in torului, 
cu excep ia cazurilor când hot rârea anulat  a fost 
întemeiat  pe informa ii sau pe documente false 
prezentate de reclamant.

Din acest text de lege, deducem c  este exclus  
întoarcerea execut rii silite în urm toarele ipoteze: 

• încasare a pensiei de între inere;
• reparare a prejudiciului cauzat prin schilo-

dire sau prin alt  v t mare a s n  t ii;
• reparare a prejudiciului cauzat prin pier-

derea între in torului. 
Enumerarea dat  este exhaustiv  i nu poate   

interpretat  extensiv, iar ra i unile ce au stat la baza 
limit rii întoarcerii execut rii în aceste cazuri sunt 
de ordin social i umanitar, c ci în toate cazurile 
indicate creditorii sunt persoane vulnerabile din 
punct de vedere social i, adeseori, economic30. De 
aceea, Balan a Femidei (Themis) înclin  spre pro-
tec ia drepturilor unor astfel de creditori.

Cu titlu de excep ie, legiuitorul a prev zut c  în 
situa ia când hot rârea anulat  a fost întemeiat  pe 
informa ii sau do cumente false prezentate de cre-
ditorii respectivi, întoarcerea execut rii va avea loc, 
deoarece înseamn  c  ace ti creditori nu au avut ni-
cio îndrept ire la primi rea sumelor din contul de-
bitorului i au abuzat de drepturile lor procesuale. 
Sarcina probei (onus probandi) incumb  debitorului 
de a dovedi c  hot rârea anulat  a fost întemeiat  
pe informa ii sau do cumente false.

Nu poate face obiectul restituirii un bun (re-
spectiv - sume de bani) care era datorat i nu au 
fost pl tit ca urmare a relei credin e i comporta-
mentului culpabil ale debitorului.

De asemenea, debitorul care a executat obliga ia 
dup  expirarea termenului de prescrip ie extinctiv  
nu are dreptul s  cear  restituirea celor executate, 
chiar dac , la data execut rii, nu cuno tea faptul ex-
pir rii termenului de prescrip ie extinctiv , întrucât 
acesta necesit  a   invocat de debitorul în favoarea 
c ruia a curs. Executarea benevol  a obliga iei dup  
expirarea termenului de prescrip ie extinctiv  nu 
constituie un act lipsit de temei juridic. Suportul 
normativ al acestei concluzii deriv  din corobora-
rea prevederilor art. 271 i art. 281 din CC al RM.

(Continuare în num rul urm tor)

30 D. Visternicean, A. Pascari, V. Devderea, .a., Op. cit., p.296.


