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totalitaristă spre democraţie şi statul de drept. Reţin atenţia, îndeosebi, lucrările publicate în 
ultimii ani, dedicate filozofiei generale, filozofiei dreptului şi celei sociale, precum şi eticii, 
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Argument 
 
Deontologia profesională a executorului judecătoresc este un manual destinat 

studenţilor Facultăţilor de drept ale instituţiilor superioare de învăţământ. Structura 
manualului şi tematica abordată oferă posibilitatea de a concepe atât etica şi noţiunile ei 
fundamentale, cât şi etica juridică prin intermediul deontologiei profesionale a executorului 
judecătoresc care are ca obiectiv primordial executarea în mod echitabil a hotărârilor 
judecătoreşti. În manual sunt redate noţiunile şi categoriile fundamentale ale eticii şi 
problemele care ţin de deontologia profesională a executorului judecătoresc atât din 
Republica Moldova, cât şi din România şi Uniunea Europeană. Totodată, sunt analizate 
Codurile deontologice ale executorului judecătoresc din ambele ţări, valorile şi principiile 
care trebuie plasate la baza activităţii lor, aspectele morale ale relaţiei executorului 
judecătoresc cu solicitanţii serviciilor sale şi părţile procedurii de executare, cu magistraţii, 
avocaţii şi cu organele de conducere care pot contribui, în mod substanţial, la formarea şi 
cristalizarea unei ţinute morale şi, totodată, la respectarea Codurilor deontologice de către 
executorii judecătoreşti. 
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Cuvânt-înainte 

Etica şi morala sunt permanenţe ale vieţii spiritual-umane, dar în noile condiţii create 
prin revoluţiile de la sfârşitul anului 1989 din Centrul şi Răsăritul Europei, ele sunt tot mai 
solicitate să contureze profiluri etico-morale potrivite cu noile răscruci apărute la intrarea în 
secolul al XXI-lea. Astăzi suntem obligaţi să revenim la fundamentele etice ale existenţei 
omenirii pe care le-am pierdut în această perioadă de criză profundă pe care o traversează 
civilizaţia, pentru a rezolva problemele ce ţin, nu numai, de guvernanţa globală sau ocro-
tirea mediului ambiant, dar şi de comportamentul faţă de semeni, inclusiv şi faţă de 
executarea echitabilă a hotărârilor judecătoreşti. 

Dar, din păcate, trăim într-o societate unde suferă, în primul rând, valorile morale. 
Trăim într-o epocă de confuzie morală, când valorile morale sunt profund zdruncinate şi, 
posibil, alterate iremediabil. Fenomenul în cauză este destul de actual, mai ales, în ţările ce 
au trecut de la totalitarism spre democraţie precum Republica Moldova şi România. Iată de 
ce este necesar de a aborda şi trata în mod insistent problemele deontologiei profesionale, 
inclusiv cele care se referă la activitatea executorului judecătoresc.  

Etica şi deontologia profesională sunt nişte ştiinţe normative care deseori sunt numite 
şi filosofie practică fiind studiată nu numai pentru a cunoaşte ce este virtutea, dar mai ales 
pentru a deveni virtuos. Prin urmare, scopul eticii şi a deontologiei constă nu în furnizarea 
unui anumit bagaj de cunoştinţe, dar în orientarea omului spre anumite valori şi virtuţi 
eterne, spre săvârşirea faptelor bune. Pentru ca etică şi deontologia să devină utile uma-
nităţii, sunt necesare două premize: arta de a poseda şi dirija pasiunile şi dorinţa de a le 
îndrepta spre scopuri nobile. Seminţele eticii şi ale deontologiei, ca şi cele ale grâului, 
încolţesc atunci când cad într-un sol fertil. Etica şi deontologia reprezintă nişte călăuze 
valorice ce pot să descrie locurile semnificative, fără a impune un traseu anume, pe motiv 
că totul depinde de fiecare personalitate în parte.  

Etica şi deontologia nu se substituie omului real în eforturile sale morale individuale, 
ea nu poate să anihileze responsabilitatea personalităţii pentru deciziile adoptate. Ele nu 
sunt un paravan după care să te poţi ascunde, dar ele pot fi utile celor care caută ajutor. 
Atunci când preceptele etice se materializează în activitatea morală a celor ce o studiază, 
etica poate deveni militantă. În caz contrar, ea devine inutilă, produce numai iritare şi necaz. 

O bună parte din această lucrare este dedicată studierii problemelor generale şi 
particulare ale deontologiei profesionale a executorului judecătoresc. Putem constata, cu 
regret că atât în Republica Moldova (în continuare RM), cât şi în România nu există lucrări 
consacrate problemelor deontologiei profesionale a executorului judecătoresc. În această 
ordine de idei, lucrarea în cauză reprezintă o tentativă de a lichida anumite lacune în pregă-
tirea specialiştilor din punctul de vedere al eticii şi a acorda un ajutor studenţilor la însuşirea 
eticii şi deontologiei profesionale a executorului judecătoresc în conformitate cu experienţa 
acumulată. Asimilarea profundă a acestor cunoştinţe va contribui, ulterior, la transformarea 
în fapte şi acţiuni îndreptate spre binele oamenilor, spre executarea echitabilă a hotărârilor 
judecătoreşti. 
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Manualul în cauză nu ridică pretenţii deosebite de „originalitate”. Ne-am străduit să 
sistematizăm şi să reorganizăm teme şi soluţii existente care sunt elaborate sau numai 
intuite. Dacă în analizele noastre se remarcă şi elemente de „originalitate”, rămâne în seama 
specialiştilor să le dea o apreciere. Ceea ce ne-a interesat în mod deosebit a fost explicarea 
problemelor de care se ocupă etica şi deontologia profesională a executorului judecătoresc 
şi nu „originalitatea” sau „paternalitatea ideilor”. 
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Tema nr. I 

Obiectul, funcţiile şi problematica eticii şi a deontologiei 

profesionale a executorului judecătoresc 

Planul: 
1. Geneza şi conţinutul noţiunilor de „etică” şi „morală”. Obiectul eticii  
2. Noţiunea şi tipurile deontologiei profesionale 
3. Natura şi esenţa valorilor deontologice 
4. Norma morală în deontologie 
5. Principiile deontologiei 
6. Funcţiile eticii 
7. Deontologia profesională a executorului judecătoresc, tip specific al deontologiei 

juridice. 

1. Geneza şi conţinutul noţiunilor de „etică” şi „morală”. Obiectul 

eticii 

Noţiunea de „etică” provine de la cuvântul grecesc ethos (morav, obicei, caracter). 
Iniţial prin acest termen se înţelegea locul obişnuit de trai, casa, locuinţa, cuibul păsărilor şi 
vizuinile fiarelor. Ulterior, ea a început să consemneze natura stabilă a unui sau altui 
fenomen, obicei, caracter etc. 

Pornind de la cuvântul ethos în sensul lui de caracter, Aristotel a creat adjectivul etic 

pentru a elucida o clasă specifică de calităţi umane, numite de el „virtuţi etice”. Aceste 
virtuţi reprezintă, după Aristotel, nişte facultăţi ale caracterului, temperamentului omului, 
care mai sunt numite „calităţi spirituale”. Ele se deosebesc, pe de o parte, de afecte ca 
facultăţi ale corpului, iar pe de altă parte, de virtuţile diano-etice ca facultăţi ale minţii. Spre 
exemplu, frica este un afect natural, memoria, o facultate a minţii, iar cumpătarea, curajul, 
dărnicia, facultăţi ale caracterului. Cu scopul de a reliefa totalitatea virtuţilor etice într-un 
domeniu separat al gnoseologiei şi de a elucida acest domeniu al cunoaşterii într-un 
domeniu separat al ştiinţei, Aristotel introduce în uz noţiunea de „etică”. 

Urmărind scopul de a traduce exact noţiunea de „etică” din limba greacă în limba 
latină, Cicero, marele filosof al Romei antice, a creat noţiunea de moralis (moral), de la 
latinescul moris (număr), cuvânt similar grecescului ethos. După cum am remarcat mai sus, 
ethos înseamnă caracter, temperament, modă, obicei, croială a îmbrăcămintei. Când scria 
despre filosofia morală, Cicero înţelegea prin ea aceeaşi sferă a cunoaşterii pe care Aristotel 
o numea etic . 

În secolul al IV-lea d. Hr., în limba latină s-a încetăţenit noţiunea de „moralitas” 
(morală), care era, de fapt, o analogie directă a noţiunii greceşti de „etică”. În accepţia 
iniţială, în limbile europene ce s-au consolidat în Evul Mediu, termenii „etică”, „morală”, 
„moralitate” erau utilizaţi ca sinonime, într-un singur sens. În procesul dezvoltării ulterioare 
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a culturii, odată cu elucidarea particularităţilor eticii ca domeniu al gnoseologiei, fiecare 
noţiune capătă treptat o semnificaţie proprie. Prin etic  se subînţelege o ramură respectivă a 
cunoaşterii, o ştiinţă specifică, iar prin moral  (moralitate), obiectul pe care îl studiază etica. 

Totodată, destui filosofi disting etica de morală, în acest fel: morala se referă la 
comportamentul uman văzut prin prisma valorilor (de bine şi rău, drept-nedrept etc.), iar 
etica se referă la studiul a tot ceea ce intră în această arie a valorilor şi normelor morale în 
acţiune. În limbajul obişnuit, cei doi termeni sunt adeseori interşanjabili când descriem 
oameni pe care-i considerăm buni şi acţiunile lor morale, corecte. De asemenea, termenii 
anetic şi imoral sunt sinonimizaţi atunci când descriem anumite persoane rele sau când 
spunem că acţiunile lor sunt imorale. 

În istoria filosofiei au fost întreprinse un şir de tentative de a scoate la iveală 
distincţiile dintre noţiunile de „morală” şi „moralitate” Cea mai cunoscută dintre ele îi 
aparţine lui Hegel, care înţelegea prin moral  aspectul subiectiv al acţiunilor întreprinse de 
oameni, iar prin moralitate înseşi acţiunile în desfăşurarea lor obiectivă şi deplină, adică 
morala reprezintă felul în care sunt percepute acţiunile de către individ în aprecierea lui 
subiectivă manifestată prin trăirea vinovăţiei, iar moralitatea, felul în care se manifestă în 
realitate faptele omului, în experienţa reală a familiei, poporului, statului. 

B. Williams, cunoscutul specialist în problemele eticii, în lucrarea sa Introducere în 

etic , devenită o carte de căpătâi a studenţilor din întreaga lume, editată la Cambridge în 
1972 şi reeditată în scurt timp de zece ori, face o distincţie tehnică între morality şi ethics, 
cel de-al doilea cuvânt având un sens mai general, ce acoperă, în mare măsură, înţelesul în 
care utilizăm noi, de regulă, cuvântul moral . „Moralitatea, în schimb, ar fi „un sistem 
special, o varietate particulară a gândirii etice”, „una care are o semnificaţie specială în 
cultura occidentală modernă; nota distinctivă a „subsistemului moralitate” e dată de 
„noţiunea specială de obligaţie pe care o utilizează” şi de intenţia „universală” pe care o 
posedă1. 

În tradiţia culturală şi lingvistică, prin moralitate se subînţeleg principiile 
fundamentale de comportare umană, iar prin moral , formele de comportare obişnuite. În 
acest sens, poruncile lui Dumnezeu ţin de moralitate, iar poveţele unui pedagog, de morală. 
Totuşi, putem constata că în majoritatea limbilor contemporane, în vorbirea curentă, cele 
trei cuvinte se utilizează, de obicei, ca sinonime şi se înlocuiesc reciproc. 

Pentru oamenii care nu cunosc îndeaproape filosofia, cuvântul etic  sugerează un 
ansamblu de standarde în raport cu care un grup sau o comunitate umană decid să-şi 
reglementeze comportamentul, spre a deosebi ce este legitim sau acceptabil în urmărirea 
scopurilor lor de ceea ce nu este astfel. Se vorbeşte, în acest sens, de o „etică a afacerilor”, 
de o „etică juridică” sau de o „etică a executorului judecătoresc”. 

Nu toate utilizările noţiunii în cauză se cer asociate neapărat cu o activitate specifică. 
Sensul filosofic al termenului „etică” are evidente legături cu această accepţiune cotidiană, 
dar nu este identică cu ea. Ca orice altă preocupare filosofică, cercetarea etică vizează 
principiile fundamentale şi conceptele de bază ce se regăsesc sau ar trebui să se regăsească 
în orice domeniu particular al gândirii şi activităţii umane. Fiind o ramură a filosofiei, etica 
e un studiu teoretic. Prin aceasta ea diferă de etic  în sensul profan schiţat mai sus prin 
aceea că orice corp real de credinţe etice, spre exemplu etica creştină, este menit a fi nu 

                                                            
1 Williams, B., Introducere în etic , Ed. Alternative, Bucureşti, 1993, p. 5. 
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doar o expunere şi analiză a anumitor doctrine teoretice, ci o călăuză de viaţă practică. 
„Etica” filosofică şi „etica” în sens nefilosofic au ca element comun, obiectul lor. Filosofii 
moralei studiază tocmai acele sisteme care urmăresc să călăuzească viaţa oamenilor ca 
oameni. Este totuşi important să nu fie supralicitată, în acest context, deosebirea dintre 
profan şi filosof, în măsura în care omul de rând gândeşte critic despre propriile-i vederi 
morale sau despre cele ale altora, sau meditează asupra justificării lor, sau le compară cu 
alte atitudini, rivale, el fiind în felul său un filosof al moralei. 

Aşadar, etica este o ştiinţ  filosofic  ce studiaz  morala ca una dintre cele mai 

importante laturi ale existenţei umane şi sociale ce examineaz  esenţa, natura şi structura 

moralei, este o sfer  a cunoaşterii, o tradiţie intelectual , iar morala sau moralitatea este 

ceea ce studiaz  etica, obiectul ei. 
Etica este o disciplină filosofică prin tradiţia sau prin istoria ei exterioară, deoarece 

gândirea etică s-a cristalizat în cadrul concepţiilor filosofice generale, fie într-o formă 
dezvoltată, fie ca un sector relativ autonom al reflecţiei. Totodată, etica este o disciplină 
filosofică, întrucât în baza oricărei concepţii etice dezvoltate coerent stă explicit sau implicit 
o concepţie generală asupra existenţei. Ea este o disciplină filosofică şi prin domeniul ei de 
referinţă, deoarece studiază relaţia dintre „faptele bune” şi ceea ce este binele, prin însuşi 
demersul ei, care este un demers sintetic şi conceptualizat. Totodată, ca disciplină ştiinţifică, 
etica cercetează morala şi moralitatea potrivit regulilor ştiinţifice de cunoaştere. 

Astfel, etica este o disciplină filosofică prin tradiţia şi fundamental ei teoretic, prin 
obiect şi rezultate, prin demersul speculativ. În acelaşi timp, etica este şi o disciplină ştiin-
ţifică, ceea ce va fi demonstrat de noi când vom trata despre funcţia ei cognitivă. Pe de altă 
parte, acest caracter va reieşi în baza analizelor propriu-zise ale moralei efectuate pe tot 
parcursul lucrării în cauză. 

În etică sunt elucidate două grupe de probleme: problemele teoretice propriu-zise 
referitoare la natura şi esenţa moralei şi problemele ce ţin de felul în care trebuie să 
procedeze omul, de principiile şi normele după care trebuie să se conducă în viaţă. 

Totodată, astăzi are loc lărgirea câmpului eticii şi a problematicii ei, pe motiv că 
noţiunea binelui se răsfrânge asupra interacţiunilor cu natura (etica biocentrică), cu 
pământul (etica pământului), cu experimentele ştiinţifice ce ţin de om (bioetica) care îşi 
centrează atenţia asupra chestiunilor etice din diferite domenii: natură, biologie, medicină, 
cibernetică, economie etc. 

În sistemul eticii pot fi elucidate astfel de domenii ca: axiologia etic , ce studiază 
problemele binelui şi răului; deontologia etic , ce analizează problemele datoriei; fenome-

nologia eticii, ce studiază morala uneia sau altei societăţi sub aspect sociologic şi istoric; 
genealogia moralei; etica istoric ; etica profesional , etica aplicat  (deontologia) etc. 

Pentru a se constitui, o ştiinţă are nevoie de anumite metode de cercetare care să ducă 
la rezultate adecvate realităţii pe care o cercetează. Pe parcursul dezvoltării eticii, un rol 
deosebit l-a jucat metoda speculativă, care consideră că legile morale sunt anterioare 
fiecărei generaţii de oameni – căreia i se înfăţişează ca un imperativ –, le consideră ca ceva 
înnăscut, ca ceva dat de la început, imuabile, atribuindu-le adeseori o origine supranaturală. 
Însă, neajunsurile acestei metode sunt evidente, deoarece ea rupe morala de realitate. De 
aceea, un loc aparte îl ocupă metoda empirică. Filosoful român D. Gusti considera că, dacă 
cunoşti prin analiza faptelor de experienţă în ce constă o acţiune morală, te poţi ridica până 
la formularea legilor cauzale ale moralităţii. El susţinea, că de la început în etică trebuie să 


