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ca formă alternativă instanțelor de judecată. 
Asociația ar putea să editeze o revistă, să susțină 
rubrici radiofonice, televizate, pentru a promova 
activitatea curților de arbitraj, căci societatea noastră 
nu cunoaște acest mijloc de soluționare a unor litigii 
economice sau comerciale.   

A existat la noi un proiect englez de dezvoltare 
durabilă rurală. Experții străini ne-au spus atunci că, 
în cazul în care apar litigii în domeniul agrar, cea mai 
corectă formă de soluționare a lor este arbitrajul. Ei 
au creat și au instruit atunci vreo 14 grupuri de arbitri 
în toată republica. Erau printre acei arbitri nu numai 
juriști, ci și economiști, agronomi… Proiectul s-a ter-
minat și, din păcate, acel sistem de arbitraj nu mai 
funcționează.  

Am spus, nu o singură dată că nu-i corect ca statul 
să se limiteze doar la adoptarea legilor, el trebuie să 
promoveze și implementarea lor. Curtea de Arbitraj a 
Camerei de Comerț, cu �lialele sale din teritoriu, ca-
ută și găsește posibilități pentru promovarea avanta-
jelor la soluționarea unui litigiu prin intermediul arbi-
trajului: operativitatea și amiabilitatea părților. Totuși, 
când am efectuat un sondaj, am descoperit că vreo 
30% din cei chestionați nici n-au auzit de curțile de 
arbitraj. 

Azi, la capitolul „cadrul legislativ” noi suntem 
în aliniere cu țările europene, dar nu reușim cu 
transpunerea acestuia în viață. În 2005, am fost în 
China pentru a cunoaște și progresul acestei țări în 
domeniul arbitrajului. Atunci, ei aveau 2.087 arbitri 
internaționali în „lista recomandabilă”. Chinezii au tre-
cut prin șase etape de reformare a arbitrajului. I-am 
întrebat dacă a fost o necesitate a lor să-și ralieze 
legislația și practica cu principiile internaționale ale 
arbitrajului. Am a�at că li s-au impus anumite condiții 
din afară și ei le-au acceptat, pentru că au dorit o des-
chidere pe piața mondială. Cred că și noi, în cadrul re-
formărilor despre care vorbim, trebuie să implemen-
tăm cele mai bune practici normative internaționale. 
Menționez: noi avem un cadru legislativ aproape 
perfect, dar nu reușim în plan organizațional și de 
promovare. Este o misiune a întregii societăți, a sta-
tului în întregime. Bunăoară, în 2007 a fost adoptată 
legea despre mediere, dar nu s-a făcut nimic pentru 
implementarea ei. Acum s-a elaborat proiectul unei 
alte legi despre mediere, care te-ai mira să se deose-
bească tare de prima, dar, dacă și de data aceasta nu 
se va face nimic pentru aplicarea ei în practică, vom 
obține același rezultat.

Proiectul noii legi cu privire la mediere se asea-
mănă cu cea americană. SUA a adoptat legea respec-
tivă în 1990. Atunci ei au pus problema să descarce 
instanțele de dosare prin găsirea unor noi forme de 
soluționare a lor. Au pus problema atât de tranșant, 
încât chiar și instanțele de judecată s-au inclus în 
acea operă. Unele instanțe chiar obligau justițiabilii 

să apeleze la mediere. Cu aceasta se ocupă adminis-
tratorul instanței de judecată, nu judecătorul. Ei bine, 
știu că azi în SUA 90% din litigii sunt soluționate prin 
mediere, iar la rezultatul acesta s-a ajuns în doar 20 
de ani. Un alt exemplu e al rușilor. Legea lor despre 
mediere a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011 și doar 
peste un an de zile Duma de Stat a organizat o masă 
rotundă la care s-a vorbit despre felul de implemen-
tare a ei. Au pregătit deja foarte mulți mediatori și 
lucrează insistent în această direcție. Numai la noi e 
imposibil să pornești carul din loc, adoptăm o lege și 
uităm de ea.

Ca Președinte al Curții de arbitraj de pe lângă 
Camera de Comerț, vreau ca toate formele alterna-
tive de soluționare a litigiilor să �e aplicate în toată 
republica. Suntem gata să venim cu propuneri, să 
ajutăm la organizare, dar trebuie să pună mai mulți 
umărul, inclusiv mass-media, dacă vrem o adevă-
rată transformare. Chiar în Planul de acțiuni pentru 
implementarea Strategiei de reformare a sectorului 
justiției este menționat că toate formele trebuie pro-
movate la televiziune, la radio etc. 

Implementarea reformei este programată până la 
sfârșitul lui 2016, iar noi batem pasul pe loc, crezând 
că mai avem timp. Timpul, însă, zboară și numai o mo-
bilizare a întregii societăți are rost de izbândă, dacă 
dorim cu adevărat să intrăm în lumea civilizată. Bună-
oară, la ultima ședință a Consiliului de administrare 
a Camerei de Comerț și Industrie, la care au partici-
pat vreo 70 de agenți economici, le-am spus: oameni 
buni, iată unde ne a�ăm pe calea reformei justiției și 
ne adresăm către dumneavoastră să vă implicați, să 
dați propuneri, căci, altfel, riscăm ca reforma justiției 
să se aleagă doar cu teancuri de documente care se 
vor îngălbeni prin sertare.

În Strategia de reformare a sectorului justiției se 
cere și instruirea persoanelor care practică arbitrajul. 
Am avut discuții la subiectul dat și în cadrul Institutu-
lui Național al Justiției. Acum, stabilim subiectele și 
temele care vor � incluse în cursul de instruire, iden-
ti�căm un grup de specialiști în domeniu pentru a-i 
pregăti ca formatori care vor instrui, ulterior, arbitrii. 
Iar formatorii noștri vor � pregătiți de către specialiști 
invitați de peste hotare. 

Totodată, pentru a porni mecanismul arbitra-
jului din plin, trebuie ca la facultățile de drept din 
universitățile noastre arbitrajul să �e studiat ca dis-
ciplină aparte. Eu predau acest curs la Universitatea 
„Constantin Stere”, mai știu că această disciplină se 
predă și la alte instituții, dar toate au loc oarecum 
izolat, nu există un program comun, o consecvență 
la instruirea în domeniu. Incredibil, dar adevărul 
este că noi nu avem niciun manual la această disci-
plină. Dacă vrem să facem reforma întregului sector 
al justiției, e necesară o abordare în ansamblu, căci, 
se știe, carul fără o roată nu se mișcă din loc…
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Noţiunea și sediul materiei
Asigurarea acţiunii civile este o instituţie a pro-

cesului civil, constând dintr-o totalitate de măsuri 
dispuse de către judecător sau de către instanţa de 
judecată la solicitarea părţii interesate, menite să ga-
ranteze executarea efectivă a unei hotărâri judecă-
torești de�nitive.

Suportul normativ al asigurării acţiunii civile de 
către instanţele judecătorești din RM include nu doar 
Codul de procedură civilă1, ci și alte legi organice: 

Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 
10.02.2000;
•	 Codul de executare nr. 443 din 24.12.2004 Cartea 

întâi. Executarea hotărârilor cu caracter civil;
•	 Legea nr. 161 din 12.07.2007 privind protecţia de-

senelor și modelelor industriale;
•	 Legea nr. 23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj;
•	 Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia măr-

cilor;
•	 Legea nr. 39 din 29.02.2008 privind protecţia soiu-

rilor de plante;
•	 Legea nr. 50 din 07.03.2008 privind protecţia in-

venţiilor;
•	 Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecţia in-

dicaţiilor geogra�ce, denumirilor de origine și a 
specialităţilor tradiţionale garantate;

•	 Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de 
autor și drepturile conexe;

•	 Legea nr. 64 din 23.04.2010 privind libertatea de 
exprimare.
Scopul asigurării acţiunii civile și măsurile asi-

guratorii
Întrucât asigurarea acţiunii civile constă din limi-

tări, interdicţii sau obligaţii dispuse în mod operativ 
de  către judecător sau instanţă,  măsurile de asigu-

rare a acţiunii civile trebuiesc aplicate cu o deosebită 
atenţie, ţinând cont de următoarele reguli de proce-
dură:

În primul rând, scopul asigurării acţiunii trebu-
ie să �e invocat și justi�cat de persoana care solicită 
aplicarea măsurilor de asigurare. Art.174 CPC enun-
ţă o singură motivaţie de a cere asigurarea acţiunii 
civile - în cazul în care neaplicarea măsurilor de asi-
gurare a acţiunii ar face imposibilă executarea hotă-
rârii judecătorești.2  

Alte legi organice identi�că și un alt obiectiv al 
măsurilor de asigurare, în scopul prevenirii unei 
pagube iminente (art. 22, alin.(1) din Legea privind 
libertatea de exprimare,3 art. 21, alin.(2) din Legea 
contenciosului administrativ4). În materia protecţiei 
proprietăţii intelectuale prin asigurarea acţiunii se 
urmărește același scop, doar că este altfel formulat 
de către legiuitor: „Dacă s-a constatat faptul sau imi-
nenţa încălcării  drepturilor...”5 „cu scopul de a preveni 
orice încălcare iminentă a dreptului...”6. Realmente, 
încălcarea sau iminenţa încălcării dreptului protejat 
se exprimă în prejudicii care ulterior pot � pretinse. 

În al doilea rând, măsurile de asigurare a acţiunii 
sunt prevăzute nelimitativ în CPC, precum și în legile 
speciale.

Caracterul nelimitativ rezultă cert din alin.(2), 
art.175 CPC: „Judecătorul sau instanţa poate aplica, 
după caz, și alte măsuri de asigurare a acţiunii care să 
corespundă scopurilor speci�cate la art.174”.

Această libertate a judecătorului sau a instanţei 
de judecată este o aparenţă, întrucât depășirea sco-
pului asigurării acţiunii echivalează cu o încălcare 
gravă a drepturilor părţii opuse în cadrul procesului 
civil. Astfel, nu se justi�că de scopul legitim și nici de 
principiul procesului echitabil suspendarea la cere-
re sau din o�ciu a ordinului de concediere a salari-
atului, indiferent de statutul de funcţionar public al 
acestuia.7 Sau asigurarea acţiunii prin „suspendarea 
executării contractului de locaţiune” ori  „interzicerea 
de a desfășura activitate de antreprenoriat în spaţiile 
închiriate” sau „interzicerea semnării contractelor de 
prestări de servicii” atunci când se cere declararea nu-
lităţii contractelor respective. În asemenea cazuri, nu 
se justi�că prin nici un argument scopul legitim al 
asigurării acţiunii. În cazul în care pretenţiile recla-
mantului vor � admise, executarea hotărârii judecă-
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torești nu este pusă în pericol. Efectul unei nulităţi 
dispuse de�nitiv de  către instanţa de judecată este 
restitutio in integrum, consecinţă care poate � reali-
zată efectiv fără a interveni anticipat în buna desfă-
șurare a  activităţii de întreprinzător. Judecătorul sau 
instanţa riscă nu doar să se expună asupra fondului 
cauzei altfel decât prin hotărâre judecătorească, ci și 
să-și depășească atribuţiile, aducând atingere activi-
tăţilor care echivalează cu dreptul de proprietate, ele 
�ind protejate de lege, inclusiv art.1, Protocolul 1 al 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.8

La fel nu este legală interdicţia pârâtului sau a al-
tor persoane de a părăsi ţara ca măsură de asigurare 
a acţiunii, întrucât aceasta este o măsură de asigu-
rare a executării hotărârii (art. 64 CE9). Fiind aplica-
tă de către judecători în cursul examinării cauzelor 
civile, ea va avea un  caracter neîntemeiat, ilegal și 
disproporţionat și va afecta libertatea de circulaţie 
a persoanelor.

Bineînţeles că orice măsură de asigurare a acţiu-
nii civile prezintă un grav discomfort pentru persoa-
na căreia îi este opozabilă, de aceea  judecătorul sau 
instanţa va trebui să ţină cont nu de scopul urmărit 
de reclamant, ci de cel prevăzut de lege, precum și 
de valoarea acţiunii.  Deși art.175, alin.(2) CPC preve-
de că „pot � admise concomitent mai multe măsuri de 
asigurare a acţiunii, dacă valoarea bunurilor seches-
trate nu depășește valoarea acţiunii”, considerăm că 
acest text de lege se referă cu precădere la aplicarea 
sechestrului pe bunurile sau pe sumele de bani ale 
pârâtului, inclusiv pe cele care se a�ă la alte persoa-
ne, deși nu este exclusă aplicarea în același timp a 
câtorva măsuri de asigurare: lit.a), b) și/sau c), art.175 
CPC.

Concomitent, la determinarea cuantumului va-
lorii bunurilor sechestrate, judecătorul sau instanţa 
de judecată trebuie să ţină cont de mărimea taxei de 
stat, care va � inclusă în valoarea acestor bunuri.10

Sechestrul pe bunuri sau bani este cea mai frec-
ventă măsură de asigurare a acţiunii civile. În cazul în 
care reclamantul nu va concretiza bunurile pe care 
urmează să �e aplicat sechestrul, executorul judecă-
toresc va ţine cont de consecutivitatea prevăzută la 
al.(2), art. 90 al CE:

a) în primul rând, vor � sechestrate bunurile per-
sonale ale debitorului, libere de gaj sau de ipotecă, 
și mijloacele bănești; 

b) în al doilea rând, vor � sechestrate bunurile de-
bitorului care se a�ă în proprietate comună pe cote-
părţi sau în devălmășie, libere de gaj sau de ipotecă; 

c) în al treilea rând, vor � sechestrate bunurile ga-
jate sau ipotecate; 

d) în ultimul rând, va � sechestrat bunul imobil în 
care domiciliază debitorul.

Deși această ordine de sechestrare este prevă-
zută pentru faza executării hotărârii judecătorești, o 
considerăm aplicabilă, deoarece:
– această ordine oricum va � urmată de executorul 

judecătoresc la faza executării, indiferent de fap-
tul dacă au fost sau nu aplicate măsuri de asigura-
re a acţiunii;

– se ţine cont și de interesele pârâtului-debitor, ast-
fel această ordine îl protejează de unele abuzuri 
ce ar putea � comise de executor.
În ceea ce privește aplicarea sechestrului asupra 

bunurilor și sumelor de  bani ale persoanelor juridice 
și ale persoanelor �zice cu statut de întreprinzător, 
ordinea aplicării este prevăzută în art. 176 CPC.

Obiect al măsurii de asigurare poate constitui ori-
ce bun ori o universalitate de bunuri care se a�ă în 
circuitul civil, indiferent de faptul în a cui posesie se 
a�ă ele, precum și orice drept patrimonial sau crean-
ţă bănească.

Pot � urmărite atât bunurile personale ale debi-
torului, cât și partea socială (participaţiunea) care-i 
aparţine într-o proprietate comună (indiferent de 
forma organizatorico-juridică a societăţilor comer-
ciale), cota-parte din proprietatea în devălmășie a 
soţilor.

Partea socială a membrului societăţii cu răspun-
dere limitată reprezintă o fracţiune din capitalul so-
cial al acestei societăţi și poate � obiect al măsurii de 
asigurare.

Art. 22 al Legii privind libertatea de exprimare 
enumeră expres și exhaustiv măsurile de asigurare 
a acţiunii, care, de fapt, se încadrează în prevederile 
art.175 CPC, �ind exemple ale măsurilor generale de 
asigurare în litigii care rezultă din legea menţionată.

Astfel, asigurarea acţiunii civile prin aplicarea se-
chestrului se referă la tirajul care conţine informaţia 
contestată. Iar interzicerea pârâtului la săvârșirea 
unor anumite acte (art.175, alin.(1), lit.b) CPC) se 
concretizează prin interdicţia de a răspândi informa-
ţia contestată sau prin interdicţia de a distruge înre-
gistrările audio și video.

Caracterul patrimonial sau nepatrimonial al pre-
tenţiilor nu este un factor determinant pentru a dis-
pune sechestrarea bunurilor, ca măsură asiguratorie. 
Astfel, dacă reclamantul justi�că scopul prevăzut de 
CPC sau de legea specială, judecătorul poate aplica 
această măsură de asigurare și atunci când se pretin-
de repararea prejudiciilor morale.11 Însă  trebuie res-
pectate limitele impuse prin legi speciale, de exem-
plu, „Nu se admite aplicarea sechestrului pe bunurile 
pârâtului, inclusiv pe contul bancar, pentru asigurarea 
pretenţiilor privind compensarea prejudiciului moral” 
(art.22, alin.(5) Legea 64 din   23.04.2010 privind li-
bertatea de exprimare).
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Speci�cul procedurii asigurării acţiunii
Procedura aplicării măsurilor de asigurare a acţi-

unii este speci�că și impune respectarea mai multor 
rigori cu caracter imperativ:
– Asigurarea de acţiuni se poate dispune doar dacă 

persoana interesată a cerut. Din o�ciul instanţei 
se poate dispune doar suspendarea actului admi-
nistrativ, în condiţiile art.21 din Legea contencio-
sului administrativ. Persoana interesată, de regu-
lă, este reclamantul, dar intervenientul principal, 
pârâtul în acţiuni reconvenţionale, procurorul sau 
subiecţii prevăzuţi în art.73 CPC, reprezentanţii le-
gali și cei contractuali12 de asemenea pot solicita 
asigurarea acţiunii civile; 

– Cererea de asigurare a acţiunii, indiferent dacă 
este parte integrantă a cererii de chemare în jude-
cată sau este perfectată ca act13 separat, trebuie să 
conţină motivele și circumstanţele pentru care se 
solicită asigurarea acţiunii (art.177, alin.(1) CPC); 

– În practică, persoanele interesate solicită aplica-
rea sechestrului pe bunurile imobile sau mobile 
ale pârâtului, fără a indica exact care sunt acestea, 
fără a indica valoarea acţiunii sau fără a ţine cont 
de aceasta. Formulările respective pot � justi�cate 
de faptul că reclamantul, deși a depus toată dili-
genţa, nu a reușit să a�e informaţia necesară, în 
special cea protejată de secretul bancar. Admitem 
ca �ind legale asemenea cereri, or, pentru a dispu-
ne asigurarea unei acţiuni civile, judecătorul sau 
instanţa trebuie să ţină cont de justi�carea asi-
gurării acţiunii și de limita asigurării raportată la 
valoarea acţiunii. În asemenea cazuri, judecătorul 
sau instanţa va emite titluri executorii, accentu-
ând sarcina executorilor judecătorești de a evalua 
bunurile imobile pe care aplică sechestru, de a 
identi�ca sumele de bani disponibile în conturile 
debitorului în oricare din băncile din RM și, cel mai 
important, de a nu depăși valoarea acţiunii.
În concluzie, considerăm că judecătorii sau in-

stanţele pot asigura acţiunea civilă aplicând seches-
tru pe bunurile care urmează să le identi�ce execu-
torul cu o singură condiţie – să se indice valoarea 
acţiunii, iar executorii judecătorești să nu aplice se-
chestre excesive.14

Pentru practica judiciară nu este important când 
persoana interesată solicită asigurarea acţiunii, ci 
când judecătorul sau instanţa este obligată să solu-
ţioneze respectiva cerere. Astfel, asigurarea acţiunii 
cerută odată cu depunerea cererii de chemare în ju-
decată se va soluţiona abia în ziua emiterii încheierii 
privind acceptarea cererii de chemare în judecată, 
fără înștiinţarea pârâtului și a celorlalţi participanţi la 
proces (art. 177, alin.(2) CPC). Atenţionăm că jude-
cătorului i se va distribui cererea de chemare în ju-

decată în termen de 24 ore prin intermediul Progra-
mului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Din acest 
moment, legea oferă 5 zile pentru a decide în pri-
vinţa acceptării cererii de chemare în judecată. Este 
posibil și legal ca judecătorul să decidă, în acest sens, 
întrun termen mai scurt, după cum este posibil ca 
judecătorul să dispună și refuzarea (art.169 CPC), re-
stituirea (art.170 CPC) cererii de chemare în judecată 
sau să nu-i dea curs (art.171 CPC). În aceste cazuri, 
bineînţeles, solicitarea de asigurare a acţiunii nu va 
� încă soluţionată. 

Dacă cererea de asigurare a acţiunii este depusă 
în instanţă după intentarea procesului, aceasta se va 
soluţiona în termen de o zi de la depunere, fără înști-
inţarea pârâtului și a celorlalţi participanţi la proces. 
(art.177, alin.2 CPC).  

În mod excepţional, există posibilităţi lega-
le de asigurare a acţiunii civile înainte de adresa-
rea în judecată. De exemplu, art.22 al Legii nr. 64 
din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare 
prevede posibilitatea solicitării măsurilor de asigu-
rare a acţiunii „concomitent cu depunerea cererii pre-
alabile către mass-media”. Pentru a respecta această 
prevedere legală, considerăm necesar a clari�ca ur-
mătorul mecanism de aplicare. Cererea de asigurare 
a acţiunii în asemenea pricini civile trebuie adresată 
în formă scrisă judecătoriei care ar � competentă din 
punct de vedere teritorial să examineze pretenţiile 
ce rezultă din aplicarea legii menţionate. În conţinu-
tul cererii, reclamantul, în mod obligatoriu, trebuie 
să indice ce pretenţii și către cine a formulat, precum 
și dacă le-a adresat în prealabil. Extrem de importan-
tă este justi�carea aplicării măsurii de asigurare a ac-
ţiunii înaintea adresării în judecată, care, de aseme-
nea, este un element esenţial al conţinutului acestei 
cereri. Indiscutabil, la această cerere trebuie anexată 
dovada în original a cererii prealabile expediată și/
sau chiar primită de către pârât. Asemenea cereri se 
vor înregistra, distribui aleatoriu și examina uniper-
sonal de către judecătorul desemnat conform legii. 
Procedura examinării și soluţionării unei astfel de ce-
reri va � identică unei cereri obișnuite de asigurare a 
acţiunii (art.177-181 CPC). Dacă cererea de asigurare 
anticipată a acţiunii a fost adresată instanţei care nu 
are competenţă teritorială sau nu este anexată dova-
da în original a adresării prealabile, ori asigurarea nu 
este justi�cată de scopul legal, judecătorul va emite 
o încheiere de neasigurare a acţiunii pe acest motiv.

Conform art.59 din Legea nr.139 din 02.07.2010 
privind dreptul de autor și drepturile conexe, „Măsu-
rile prevăzute la alin. (1) și (2) pot � revocate la cererea 
pârâtului, dacă reclamantul nu a iniţiat, în decurs de 
20 de zile lucrătoare, proceduri care să conducă la exa-
minarea cazului de către instanţa de judecată”. Aceas-
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Speci�cul procedurii asigurării acţiunii
Procedura aplicării măsurilor de asigurare a acţi-

unii este speci�că și impune respectarea mai multor 
rigori cu caracter imperativ:
– Asigurarea de acţiuni se poate dispune doar dacă 

persoana interesată a cerut. Din o�ciul instanţei 
se poate dispune doar suspendarea actului admi-
nistrativ, în condiţiile art.21 din Legea contencio-
sului administrativ. Persoana interesată, de regu-
lă, este reclamantul, dar intervenientul principal, 
pârâtul în acţiuni reconvenţionale, procurorul sau 
subiecţii prevăzuţi în art.73 CPC, reprezentanţii le-
gali și cei contractuali12 de asemenea pot solicita 
asigurarea acţiunii civile; 

– Cererea de asigurare a acţiunii, indiferent dacă 
este parte integrantă a cererii de chemare în jude-
cată sau este perfectată ca act13 separat, trebuie să 
conţină motivele și circumstanţele pentru care se 
solicită asigurarea acţiunii (art.177, alin.(1) CPC); 

– În practică, persoanele interesate solicită aplica-
rea sechestrului pe bunurile imobile sau mobile 
ale pârâtului, fără a indica exact care sunt acestea, 
fără a indica valoarea acţiunii sau fără a ţine cont 
de aceasta. Formulările respective pot � justi�cate 
de faptul că reclamantul, deși a depus toată dili-
genţa, nu a reușit să a�e informaţia necesară, în 
special cea protejată de secretul bancar. Admitem 
ca �ind legale asemenea cereri, or, pentru a dispu-
ne asigurarea unei acţiuni civile, judecătorul sau 
instanţa trebuie să ţină cont de justi�carea asi-
gurării acţiunii și de limita asigurării raportată la 
valoarea acţiunii. În asemenea cazuri, judecătorul 
sau instanţa va emite titluri executorii, accentu-
ând sarcina executorilor judecătorești de a evalua 
bunurile imobile pe care aplică sechestru, de a 
identi�ca sumele de bani disponibile în conturile 
debitorului în oricare din băncile din RM și, cel mai 
important, de a nu depăși valoarea acţiunii.
În concluzie, considerăm că judecătorii sau in-

stanţele pot asigura acţiunea civilă aplicând seches-
tru pe bunurile care urmează să le identi�ce execu-
torul cu o singură condiţie – să se indice valoarea 
acţiunii, iar executorii judecătorești să nu aplice se-
chestre excesive.14

Pentru practica judiciară nu este important când 
persoana interesată solicită asigurarea acţiunii, ci 
când judecătorul sau instanţa este obligată să solu-
ţioneze respectiva cerere. Astfel, asigurarea acţiunii 
cerută odată cu depunerea cererii de chemare în ju-
decată se va soluţiona abia în ziua emiterii încheierii 
privind acceptarea cererii de chemare în judecată, 
fără înștiinţarea pârâtului și a celorlalţi participanţi la 
proces (art. 177, alin.(2) CPC). Atenţionăm că jude-
cătorului i se va distribui cererea de chemare în ju-

decată în termen de 24 ore prin intermediul Progra-
mului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Din acest 
moment, legea oferă 5 zile pentru a decide în pri-
vinţa acceptării cererii de chemare în judecată. Este 
posibil și legal ca judecătorul să decidă, în acest sens, 
întrun termen mai scurt, după cum este posibil ca 
judecătorul să dispună și refuzarea (art.169 CPC), re-
stituirea (art.170 CPC) cererii de chemare în judecată 
sau să nu-i dea curs (art.171 CPC). În aceste cazuri, 
bineînţeles, solicitarea de asigurare a acţiunii nu va 
� încă soluţionată. 

Dacă cererea de asigurare a acţiunii este depusă 
în instanţă după intentarea procesului, aceasta se va 
soluţiona în termen de o zi de la depunere, fără înști-
inţarea pârâtului și a celorlalţi participanţi la proces. 
(art.177, alin.2 CPC).  

În mod excepţional, există posibilităţi lega-
le de asigurare a acţiunii civile înainte de adresa-
rea în judecată. De exemplu, art.22 al Legii nr. 64 
din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare 
prevede posibilitatea solicitării măsurilor de asigu-
rare a acţiunii „concomitent cu depunerea cererii pre-
alabile către mass-media”. Pentru a respecta această 
prevedere legală, considerăm necesar a clari�ca ur-
mătorul mecanism de aplicare. Cererea de asigurare 
a acţiunii în asemenea pricini civile trebuie adresată 
în formă scrisă judecătoriei care ar � competentă din 
punct de vedere teritorial să examineze pretenţiile 
ce rezultă din aplicarea legii menţionate. În conţinu-
tul cererii, reclamantul, în mod obligatoriu, trebuie 
să indice ce pretenţii și către cine a formulat, precum 
și dacă le-a adresat în prealabil. Extrem de importan-
tă este justi�carea aplicării măsurii de asigurare a ac-
ţiunii înaintea adresării în judecată, care, de aseme-
nea, este un element esenţial al conţinutului acestei 
cereri. Indiscutabil, la această cerere trebuie anexată 
dovada în original a cererii prealabile expediată și/
sau chiar primită de către pârât. Asemenea cereri se 
vor înregistra, distribui aleatoriu și examina uniper-
sonal de către judecătorul desemnat conform legii. 
Procedura examinării și soluţionării unei astfel de ce-
reri va � identică unei cereri obișnuite de asigurare a 
acţiunii (art.177-181 CPC). Dacă cererea de asigurare 
anticipată a acţiunii a fost adresată instanţei care nu 
are competenţă teritorială sau nu este anexată dova-
da în original a adresării prealabile, ori asigurarea nu 
este justi�cată de scopul legal, judecătorul va emite 
o încheiere de neasigurare a acţiunii pe acest motiv.

Conform art.59 din Legea nr.139 din 02.07.2010 
privind dreptul de autor și drepturile conexe, „Măsu-
rile prevăzute la alin. (1) și (2) pot � revocate la cererea 
pârâtului, dacă reclamantul nu a iniţiat, în decurs de 
20 de zile lucrătoare, proceduri care să conducă la exa-
minarea cazului de către instanţa de judecată”. Aceas-
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tă prevedere speci�că permite judecătorului să 
aplice prin încheiere imediat executorie asigurarea 
unei acţiuni civile viitoare, cu respectarea procedurii 
anterior descrisă. Credem însă că măsurile asigura-
torii nu „pot � revocate”, ci trebuie anulate la cererea 
pârâtului prin încheiere conform art.180 CPC. În caz 
contrar, asigurarea anticipată a acţiunii civile va con-
stitui o măsură inechitabilă, lipsită de suport legal, 
care va putea prejudicia grav pârâtul.

Conform art.80 și 75 din Legea nr.50 din 
07.03.2008 privind protecţia invenţiilor, pe lângă 
condiţiile și procedurile similare celor analizate mai 
sus este obligatorie „depunerea unei cauţiuni sau a 
unei garanţii echivalente corespunzătoare, necesare 
reparării prejudiciilor care ar putea � cauzate pârâtului 
în cazul în care nu va � constatată existenţa unei încăl-
cări”.

Atenţionăm instanţele despre normele legale 
care prevăd asigurarea acţiunii civile chiar fără a 
avea cauza pe rol. De exemplu, aplicarea măsuri-
lor asiguratorii la orice etapă a procedurii arbitrale 
(art.10 din Legea nr. 23  cu privire la arbitraj) sau 
chiar înaintea arbitrajului (art.23, al.1, Legea nr. 23 cu 
privire la arbitraj). 

Ţinând cont de aceste situaţii procesuale atipice 
și de prevederile art. 174 CPC „Asigurarea se admite în 
orice fază a procesului, până la etapa în care hotărârea 
judecătorească devine de�nitivă”, totuși reiterăm că în 
procedura civilă nu se poate dispune asigurarea ac-
ţiunii civile în următoarele situaţii: 
a.  la faza intentării procesului – de la depunerea 

cererii de chemare în judecată până la emiterea 
încheierii de acceptare a acesteia (art.177, alin.(2) 
CPC); 

b.  în timpul suspendării procesului (art.260, alin.(2) 
CPC)15; 

c.  după emiterea hotărârii până la punerea pe rol a 
cererii de apel16; 

d.  în cadrul examinării recursului de către CSJ 
(art.438, alin.(1) CPC)17; 

e.  în faza examinării admisibilităţii cererii de revizui-
re18; 

f.  în procedură specială19; 
g.  în procedura în ordonanţă20.

Încheierea de asigurare a acţiunii este imediat 
executorie (art.178 CPC). Acest efect, prevăzut de 
lege, este favorabil părţii care a obţinut asigurarea 
acţiunii și este opozabil părţii adverse, care trebuie 
înștiinţată de către instanţa de judecată despre mă-
sura de asigurare aplicată. Ţinând cont de faptul că, 
de regulă, astfel de încheieri se emit fără înștiinţarea 
pârâtului și a celorlalţi participanţi la proces, precum 
și de efectele dure ale acestora, instanţa va trebui să 
înștiinţeze persoana sau persoanele vizate a doua zi 

de la data emiterii încheierii de asigurare a acţiunii 
prin scrisoare cu aviz de recepţie. Tergiversarea în-
știinţării persoanelor vizate în încheierile de asigu-
rare a acţiunii civile este exclusiv responsabilitatea 
instanţei de judecată.

Contestările în materia asigurării acţiunii civi-
le

Judecătorul sau instanţa, ca urmare a cererii de 
asigurare a acţiunii, va emite o încheiere separată, 
motivată de asigurare sau neasigurare a acţiunii. 
Ambele pot � contestate cu recurs în termen de 
15 zile de când persoana interesată a a�at despre 
pronunţarea lor21 (art.177, alin.(3), art.181, alin.(1) 
și (2) CPC).  Examinarea cererii de asigurare a acţi-
unii, indiferent de soluţia dispusă de judecător sau 
instanţă, dă naștere la un con�ict între părţi, diferit 
de acel care se poartă asupra fondului cauzei.22 De 
aceea, sub auspiciul unui proces echitabil, părţile in-
teresate nu pot � lipsite de dreptul de contestare a 
încheierilor judecătorești, atât pârâtul când acţiunea 
civilă  este asigurată, cât și reclamantul când i se re-
fuză asigurarea solicitată.

Dacă se depune recurs împotriva încheierii de 
asigurare sau neasigurare a acţiunii, examinarea 
cauzei civile, de fapt, se va suspenda, or instanţa va 
trebui să expedieze dosarul împreună cu cererea de 
recurs instanţei superioare. Recursul se va examina 
în condiţiile art. 423-428 CPC, fără participarea justi-
ţiabililor vizaţi. 

Instanţa superioară poate menţine sau anula în-
cheierea de asigurare sau neasigurare a acţiunii. În 
ultimul caz procesual este posibil ca instanţa supe-
rioară să dispună asigurarea acţiunii civile. Respec-
tiv, se va emite o încheiere judecătorească și un titlu 
executoriu în acest sens.23

Instanţa, în cauze civile generale, poate24 cere 
reclamantului depunerea unei cauţiuni odată cu 
asigurarea acţiunii (art. 182 CPC). Valoarea cauţiunii 
trebuie să �e egală cu prejudiciile care ar putea � ca-
uzate pârâtului prin asigurarea acţiunii. Cauţiunea 
se păstrează până când hotărârea sau încheierea de 
încetare a procesului, ori de scoatere de pe rol de-
vin irevocabile, plus 2 luni pentru intentarea acţiunii 
de reparare a prejudiciilor cauzate prin asigurarea 
acţiunii. Acest aspect procesual al asigurării acţiunii 
civile este aproape inaplicabil în practică, întrucât 
instanţele în pricini civile generale nu sunt obligate 
să ceară cauţiune, iar aplicarea discreţionară, doar în 
unele cazuri, a acestor prevederi ar putea ampli�ca 
practica judiciară neuniformă și bănuielile în lipsa de 
imparţialitate a instanţei. Însă impedimentul cel mai 
greu de depășit în acest caz este necesitatea evalu-
ării de către instanţă a prejudiciilor viitoare ale pârâ-
tului. 
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Măsurile de asigurare a acţiunii pot � anulate, din 
o�ciu  sau la cerere (art.180 CPC), prin încheiere, care 
este susceptibilă de recurs. Legea nu prevede expres 
recursul drept cale de atac în asemenea cazuri, dar 
art.181, alin.(2) CPC menţionează că „Recursul împo-
triva încheierii de anulare a măsurilor de asigurare a 
acţiunii sau de substituire a unei forme de asigurare cu 
o alta suspendă executarea încheierii”. În acest sens, 
încheierile de anulare a măsurilor de asigurare a ac-
ţiunii sau de substituire a unei forme de asigurare 
cu o alta sunt, de asemenea,  imediat executorii, și 
doar exercitarea recursului (de exemplu, în a 15 zi) 
are efect suspensiv.

Acest act procesual îl poate face instanţa care a 
dispus asigurarea acţiunii sau cea care are cauza pe 
rol, de exemplu - altă instanţă care a primit pricina 
după strămutare, conform art.43 CPC, sau curtea 
de apel în cursul examinării apelului. Atenţionăm 
că, dacă asigurarea acţiunii se face fără  înștiinţarea 
pârâtului și a celorlalţi participanţi la proces, atunci 
anularea măsurilor de asigurare se soluţionează în 
ședinţă de judecată (art.180, alin.(2) CPC). Anularea 
măsurilor de asigurare a acţiunii poate � efectul ad-
miterii recursului împotriva încheierii de asigurare 
de către instanţa ierarhic superioară și, în acest caz, 
efectul anulării este imediat. Dacă pretenţia recla-
mantului a fost respinsă, măsurile anterioare de 
asigurare a acţiunii se menţin până când hotărârea 
judecătorească devine de�nitivă, însă în dispozitivul 
hotărârii trebuie speci�cată anularea măsurilor de 
asigurare. Dacă hotărârea devine de�nitivă și irevo-
cabilă prin neatacare, acest punct al dispozitivului va 
facilita situaţia justiţiabililor.  Curţile de apel vor in-
dica din o�ciu în dispozitivul deciziilor anularea mă-
surilor de asigurare a acţiunii, dacă, drept rezultat al 
examinării apelului, pretenţiile reclamantului se vor 
respinge. Judecătoriile, curţile de apel, CSJ vor pro-
ceda în același fel, dacă emit încheieri de scoatere de 
pe rol a cererii sau de încetare a procesului.25

Deși Codul de Procedură Civilă nu prevede ex-
pres acest lucru, este important să menţionăm că, în 
momentul în care vorbim de anularea măsurilor de 
asigurare a acţiunii, putem vorbi și despre anularea 
parţială a lor, atunci când, de exemplu, reclamantul 
micșorează cuantumul pretenţiilor sale, și pârâtul în-
aintează o cerere în acest sens.

Dacă măsurile de asigurare au fost depuse în ca-
zuri speciale înaintea intentării procesului, atunci 
anularea acestora se va face în condiţiile exprese 
prevăzute de legile speciale, dar cu respectarea pro-
cedurii prevăzută de CPC, adică prin încheieri care 
se execută imediat, dar care se contestă cu recurs 
(art.180 CPC). Considerăm că atât pârâtul poate cere 
anularea unei măsuri asiguratorii aplicate anticipat, 

cât și reclamantul însuși, dacă s-a răzgândit să înain-
teze acţiunea împotriva pârâtului și este interesat să 
nu repare prejudicii excesive care ar putea � cauzate 
pârâtului.

Dacă au fost dispuse măsuri de asigurare a acţi-
unii menţinute până la  executarea hotărârii jude-
cătorești, prin care s-au admis pretenţiile reclaman-
tului, ele, în mod �resc, trebuie să-și piardă efectul 
odată cu încetarea procedurii de executare (art.83, 
CE). Însă încheierea de asigurare a acţiunii emisă de 
instanţa de judecată va � anulată tot de către ace-
iași instanţă de judecată, la cererea persoanei inte-
resate în temeiul încetării procedurii de executare, 
adică după intrarea în vigoare a încheierii privind 
încetarea procedurii de executare (art.84, alin.(3) și 
art.85 CE). Abia în acest caz se va recurge la art.180 
CPC, respectându-se procedura prevăzută de alin.2 
„anularea măsurii anterioare de asigurare a acţiunii 
se soluţionează în ședinţă de judecată. Participanţi-
lor la proces li se comunică locul, data și ora ședinţei. 
Neprezentarea lor repetată însă nu împiedică exami-
narea problemei”.

Analizând prevederile legale în vigoare (art.182 
CPC), depistăm patru condiţii care generează parti-
cipantului la proces dreptul de a intenta acţiune în 
repararea prejudiciului cauzat prin aplicarea măsu-
rilor de asigurare:
– admiterea de către instanţă a cererii privind apli-

carea măsurilor de asigurare a acţiunii împotriva 
pârâtului și menţinerea acesteia pe parcursul exa-
minării cauzei până hotărârea devine de�nitivă;

– existenţa legăturii de cauză-efect între aplicarea 
măsurilor de asigurare și prejudiciul survenit prin 
aplicarea lor;

– respingerea pretenţiilor reclamantului din cererea 
principală prin pronunţarea unei hotărâri judecă-
torești;

– devenirea hotărârii judecătorești irevocabile.
În concluzie: asigurarea acţiunii civile trebuie 

să �e dispusă legal, conform procedurii stabilite, 
să corespundă scopului legitim și să �e propor-
ţională, adică ingerinţele în drepturile pârâtului 
trebuie să �e echilibrate într-o măsură rezonabi-
lă de protecţia anticipată a  drepturilor reclaman-
tului. De aceste limite trebuie să ţină cont atât ju-
decătoriile, cât și instanţele ierarhic superioare.
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„evitarea di�cultăţilor judecătorești”. 
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tă prevedere speci�că permite judecătorului să 
aplice prin încheiere imediat executorie asigurarea 
unei acţiuni civile viitoare, cu respectarea procedurii 
anterior descrisă. Credem însă că măsurile asigura-
torii nu „pot � revocate”, ci trebuie anulate la cererea 
pârâtului prin încheiere conform art.180 CPC. În caz 
contrar, asigurarea anticipată a acţiunii civile va con-
stitui o măsură inechitabilă, lipsită de suport legal, 
care va putea prejudicia grav pârâtul.

Conform art.80 și 75 din Legea nr.50 din 
07.03.2008 privind protecţia invenţiilor, pe lângă 
condiţiile și procedurile similare celor analizate mai 
sus este obligatorie „depunerea unei cauţiuni sau a 
unei garanţii echivalente corespunzătoare, necesare 
reparării prejudiciilor care ar putea � cauzate pârâtului 
în cazul în care nu va � constatată existenţa unei încăl-
cări”.

Atenţionăm instanţele despre normele legale 
care prevăd asigurarea acţiunii civile chiar fără a 
avea cauza pe rol. De exemplu, aplicarea măsuri-
lor asiguratorii la orice etapă a procedurii arbitrale 
(art.10 din Legea nr. 23  cu privire la arbitraj) sau 
chiar înaintea arbitrajului (art.23, al.1, Legea nr. 23 cu 
privire la arbitraj). 

Ţinând cont de aceste situaţii procesuale atipice 
și de prevederile art. 174 CPC „Asigurarea se admite în 
orice fază a procesului, până la etapa în care hotărârea 
judecătorească devine de�nitivă”, totuși reiterăm că în 
procedura civilă nu se poate dispune asigurarea ac-
ţiunii civile în următoarele situaţii: 
a.  la faza intentării procesului – de la depunerea 

cererii de chemare în judecată până la emiterea 
încheierii de acceptare a acesteia (art.177, alin.(2) 
CPC); 

b.  în timpul suspendării procesului (art.260, alin.(2) 
CPC)15; 

c.  după emiterea hotărârii până la punerea pe rol a 
cererii de apel16; 

d.  în cadrul examinării recursului de către CSJ 
(art.438, alin.(1) CPC)17; 

e.  în faza examinării admisibilităţii cererii de revizui-
re18; 

f.  în procedură specială19; 
g.  în procedura în ordonanţă20.

Încheierea de asigurare a acţiunii este imediat 
executorie (art.178 CPC). Acest efect, prevăzut de 
lege, este favorabil părţii care a obţinut asigurarea 
acţiunii și este opozabil părţii adverse, care trebuie 
înștiinţată de către instanţa de judecată despre mă-
sura de asigurare aplicată. Ţinând cont de faptul că, 
de regulă, astfel de încheieri se emit fără înștiinţarea 
pârâtului și a celorlalţi participanţi la proces, precum 
și de efectele dure ale acestora, instanţa va trebui să 
înștiinţeze persoana sau persoanele vizate a doua zi 

de la data emiterii încheierii de asigurare a acţiunii 
prin scrisoare cu aviz de recepţie. Tergiversarea în-
știinţării persoanelor vizate în încheierile de asigu-
rare a acţiunii civile este exclusiv responsabilitatea 
instanţei de judecată.

Contestările în materia asigurării acţiunii civi-
le

Judecătorul sau instanţa, ca urmare a cererii de 
asigurare a acţiunii, va emite o încheiere separată, 
motivată de asigurare sau neasigurare a acţiunii. 
Ambele pot � contestate cu recurs în termen de 
15 zile de când persoana interesată a a�at despre 
pronunţarea lor21 (art.177, alin.(3), art.181, alin.(1) 
și (2) CPC).  Examinarea cererii de asigurare a acţi-
unii, indiferent de soluţia dispusă de judecător sau 
instanţă, dă naștere la un con�ict între părţi, diferit 
de acel care se poartă asupra fondului cauzei.22 De 
aceea, sub auspiciul unui proces echitabil, părţile in-
teresate nu pot � lipsite de dreptul de contestare a 
încheierilor judecătorești, atât pârâtul când acţiunea 
civilă  este asigurată, cât și reclamantul când i se re-
fuză asigurarea solicitată.

Dacă se depune recurs împotriva încheierii de 
asigurare sau neasigurare a acţiunii, examinarea 
cauzei civile, de fapt, se va suspenda, or instanţa va 
trebui să expedieze dosarul împreună cu cererea de 
recurs instanţei superioare. Recursul se va examina 
în condiţiile art. 423-428 CPC, fără participarea justi-
ţiabililor vizaţi. 

Instanţa superioară poate menţine sau anula în-
cheierea de asigurare sau neasigurare a acţiunii. În 
ultimul caz procesual este posibil ca instanţa supe-
rioară să dispună asigurarea acţiunii civile. Respec-
tiv, se va emite o încheiere judecătorească și un titlu 
executoriu în acest sens.23

Instanţa, în cauze civile generale, poate24 cere 
reclamantului depunerea unei cauţiuni odată cu 
asigurarea acţiunii (art. 182 CPC). Valoarea cauţiunii 
trebuie să �e egală cu prejudiciile care ar putea � ca-
uzate pârâtului prin asigurarea acţiunii. Cauţiunea 
se păstrează până când hotărârea sau încheierea de 
încetare a procesului, ori de scoatere de pe rol de-
vin irevocabile, plus 2 luni pentru intentarea acţiunii 
de reparare a prejudiciilor cauzate prin asigurarea 
acţiunii. Acest aspect procesual al asigurării acţiunii 
civile este aproape inaplicabil în practică, întrucât 
instanţele în pricini civile generale nu sunt obligate 
să ceară cauţiune, iar aplicarea discreţionară, doar în 
unele cazuri, a acestor prevederi ar putea ampli�ca 
practica judiciară neuniformă și bănuielile în lipsa de 
imparţialitate a instanţei. Însă impedimentul cel mai 
greu de depășit în acest caz este necesitatea evalu-
ării de către instanţă a prejudiciilor viitoare ale pârâ-
tului. 
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Măsurile de asigurare a acţiunii pot � anulate, din 
o�ciu  sau la cerere (art.180 CPC), prin încheiere, care 
este susceptibilă de recurs. Legea nu prevede expres 
recursul drept cale de atac în asemenea cazuri, dar 
art.181, alin.(2) CPC menţionează că „Recursul împo-
triva încheierii de anulare a măsurilor de asigurare a 
acţiunii sau de substituire a unei forme de asigurare cu 
o alta suspendă executarea încheierii”. În acest sens, 
încheierile de anulare a măsurilor de asigurare a ac-
ţiunii sau de substituire a unei forme de asigurare 
cu o alta sunt, de asemenea,  imediat executorii, și 
doar exercitarea recursului (de exemplu, în a 15 zi) 
are efect suspensiv.

Acest act procesual îl poate face instanţa care a 
dispus asigurarea acţiunii sau cea care are cauza pe 
rol, de exemplu - altă instanţă care a primit pricina 
după strămutare, conform art.43 CPC, sau curtea 
de apel în cursul examinării apelului. Atenţionăm 
că, dacă asigurarea acţiunii se face fără  înștiinţarea 
pârâtului și a celorlalţi participanţi la proces, atunci 
anularea măsurilor de asigurare se soluţionează în 
ședinţă de judecată (art.180, alin.(2) CPC). Anularea 
măsurilor de asigurare a acţiunii poate � efectul ad-
miterii recursului împotriva încheierii de asigurare 
de către instanţa ierarhic superioară și, în acest caz, 
efectul anulării este imediat. Dacă pretenţia recla-
mantului a fost respinsă, măsurile anterioare de 
asigurare a acţiunii se menţin până când hotărârea 
judecătorească devine de�nitivă, însă în dispozitivul 
hotărârii trebuie speci�cată anularea măsurilor de 
asigurare. Dacă hotărârea devine de�nitivă și irevo-
cabilă prin neatacare, acest punct al dispozitivului va 
facilita situaţia justiţiabililor.  Curţile de apel vor in-
dica din o�ciu în dispozitivul deciziilor anularea mă-
surilor de asigurare a acţiunii, dacă, drept rezultat al 
examinării apelului, pretenţiile reclamantului se vor 
respinge. Judecătoriile, curţile de apel, CSJ vor pro-
ceda în același fel, dacă emit încheieri de scoatere de 
pe rol a cererii sau de încetare a procesului.25

Deși Codul de Procedură Civilă nu prevede ex-
pres acest lucru, este important să menţionăm că, în 
momentul în care vorbim de anularea măsurilor de 
asigurare a acţiunii, putem vorbi și despre anularea 
parţială a lor, atunci când, de exemplu, reclamantul 
micșorează cuantumul pretenţiilor sale, și pârâtul în-
aintează o cerere în acest sens.

Dacă măsurile de asigurare au fost depuse în ca-
zuri speciale înaintea intentării procesului, atunci 
anularea acestora se va face în condiţiile exprese 
prevăzute de legile speciale, dar cu respectarea pro-
cedurii prevăzută de CPC, adică prin încheieri care 
se execută imediat, dar care se contestă cu recurs 
(art.180 CPC). Considerăm că atât pârâtul poate cere 
anularea unei măsuri asiguratorii aplicate anticipat, 

cât și reclamantul însuși, dacă s-a răzgândit să înain-
teze acţiunea împotriva pârâtului și este interesat să 
nu repare prejudicii excesive care ar putea � cauzate 
pârâtului.

Dacă au fost dispuse măsuri de asigurare a acţi-
unii menţinute până la  executarea hotărârii jude-
cătorești, prin care s-au admis pretenţiile reclaman-
tului, ele, în mod �resc, trebuie să-și piardă efectul 
odată cu încetarea procedurii de executare (art.83, 
CE). Însă încheierea de asigurare a acţiunii emisă de 
instanţa de judecată va � anulată tot de către ace-
iași instanţă de judecată, la cererea persoanei inte-
resate în temeiul încetării procedurii de executare, 
adică după intrarea în vigoare a încheierii privind 
încetarea procedurii de executare (art.84, alin.(3) și 
art.85 CE). Abia în acest caz se va recurge la art.180 
CPC, respectându-se procedura prevăzută de alin.2 
„anularea măsurii anterioare de asigurare a acţiunii 
se soluţionează în ședinţă de judecată. Participanţi-
lor la proces li se comunică locul, data și ora ședinţei. 
Neprezentarea lor repetată însă nu împiedică exami-
narea problemei”.

Analizând prevederile legale în vigoare (art.182 
CPC), depistăm patru condiţii care generează parti-
cipantului la proces dreptul de a intenta acţiune în 
repararea prejudiciului cauzat prin aplicarea măsu-
rilor de asigurare:
– admiterea de către instanţă a cererii privind apli-

carea măsurilor de asigurare a acţiunii împotriva 
pârâtului și menţinerea acesteia pe parcursul exa-
minării cauzei până hotărârea devine de�nitivă;

– existenţa legăturii de cauză-efect între aplicarea 
măsurilor de asigurare și prejudiciul survenit prin 
aplicarea lor;

– respingerea pretenţiilor reclamantului din cererea 
principală prin pronunţarea unei hotărâri judecă-
torești;

– devenirea hotărârii judecătorești irevocabile.
În concluzie: asigurarea acţiunii civile trebuie 

să �e dispusă legal, conform procedurii stabilite, 
să corespundă scopului legitim și să �e propor-
ţională, adică ingerinţele în drepturile pârâtului 
trebuie să �e echilibrate într-o măsură rezonabi-
lă de protecţia anticipată a  drepturilor reclaman-
tului. De aceste limite trebuie să ţină cont atât ju-
decătoriile, cât și instanţele ierarhic superioare.
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