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Executorii judecătorești
din românia sărbătoresc
a 20-a aniversare a Uniunii

Primele contacte între Uniunea internațională a Executorilor Judecătorești (international Union of Judicial Officers UihJ) și profesia de executor judecătoresc din românia datează de la jumătatea anilor 1990, prin intermediul
schimburilor cu Guvernul româniei.
Articol de MArc SchMitz, președintele Uniunii internaționale a Executorilor Judecătorești (UihJ)

În septembrie 1998, o
delegație a UIHJ a fost primită
la București de către ministrul
Justiției din România, Valeriu
Stoica. La acea vreme,
executorii judecătorești
români erau funcționari de
clasă mică, plasați sub
autoritatea directă a
judecătorului. Formarea
acestora nu era satisfăcătoare,
iar Ministerul Justiției solicita
instaurarea unei profesii
independente, garantate de
cunoștințe juridice avansate.
Asociația Executorilor
Judecătorești din România
tocmai fusese înﬁințată, ﬁind
compusă dintr-un birou
provizoriu alcătuit din patru
membri: Gabriel Drăgănescu
(președinte), Dan Nemeș
(secretar), Lucian Ezer
(trezorier) și Mihai Sersea
(membru).
România a devenit membră a
UIHJ la data de 26 mai 2000,
cu ocazia celui de-al 17-lea
congres internațional al
executorilor judecătorești,
desfășurat la Atena.
Profesia liberală de executor
judecătoresc este creată
conform Legii nr. 188/2000 din

data de 1 noiembrie 2000.
Această lege prevede că
atribuțiile executorilor
judecătorești sunt foarte
asemănătoare cu cele ale
executorilor judecătorești din
Franța, Belgia, Luxemburg și
Regatul Țărilor de Jos:
executarea hotărârilor
judecătorești și a măsurilor
provizorii, notiﬁcarea actelor
judiciare și extrajudiciare,
recuperarea amiabilă a
creanțelor, constatările
faptelor materiale…
Statutul UNEJ a intrat în
vigoare la data de 12 iunie
2001, când a fost publicat în
Monitorul Oﬁcial. În același an,
Gabriel Drăgănescu a devenit
președintele Uniunii, funcție
pe care a deținut-o până în
2004.
Totuși, la puțin timp după
înﬁințare și în poﬁda
eﬁcacității lor, executorii
judecătorești liberali din
România trebuiau să facă față
mai multor diﬁcultăți. Acestea
au fost prezentate în cadrul
unui seminar organizat la
Sibiu, în septembrie 2003, de
către Consiliul Europei,
seminar la care a participat un

expert al UIHJ, Mathieu
Chardon. Printre diﬁcultățile
semnalate ﬁgurau
amenințarea executorilor
bancari, termene pentru
obținerea autorizației de
executare, termene ale
procedurilor de executare,
agresiune față de executorii
judecătorești, formarea
insuﬁcientă a executorilor
judecătorești…
În octombrie 2004, Uniunea
Națională a Executorilor
Judecătorești a organizat un
simpozion internațional pe
teme de justiție la Sinaia, în
prezența UIHJ, reprezentată de
președintele acesteia, Jacques
Isnard, și a unor delegații din
Franța, Ungaria, Polonia și
Slovacia. Președintele UNEJ de
la acel moment, Mihai Ducu, a
avut realizarea de a plasa
ședința de încheiere a
colocviului sub prezența
prestigioasă a președintelui
Republicii României, Ion
Iliescu, care a apărut pe
coperta revistei UIHJ.
Adresându-se în limba
franceză președintelui Isnard,
președintele Iliescu declara:
„Vă mulțumesc pentru sprijinul

pe care l-ați oferit specialiștilor
români în acest domeniu.
Prietenii francezi au fost
întotdeauna prietenii noștri,
iar noi, prin acțiunile noastre,
am susținut întotdeauna
aderarea noastră la Uniunea
Europeană”.
Această manifestare
marchează nivelul excelent al
relațiilor dintre România și
UIHJ. UIHJ își oferă în mod
periodic sprijinul față de UNEJ,
așa cum este cazul unui
proiect de lege care solicită
reorganizarea parțială a
profesiei. UIHJ participă în
mod regulat la colocvii
internaționale organizate de
UNEJ (precum cel de la
Constanța, din iulie 2005) și
susține crearea Centrului
academic de formare,
pregătire și perfecționare a
executorilor judecătorești din
România (CAFPP), care
datează din 28 octombrie 2005
la București, ﬁind prezidat de
Eugen Hurubă, în prezența
președintelui UIHJ.
Cu ocazia celui de-al 19-lea
congres internațional al
executorilor judecătorești din
Washington, desfășurat în mai
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2006, Adrian Stoica, executor
judecătoresc la Constanța,
devine membru al biroului
UIHJ. Până în anul 2012,
acesta a exercitat în cadrul
biroului, funcțiile de trezorier
adjunct, apoi secretar. De
asemenea, UIHJ se alătură
UNEJ în mai 2006, cu ocazia
celebrării celei de-a 5-a
aniversări, în incinta fostului
Parlament de la București.
Președintele UNEJ, Mihai
Ducu, declara
atunci: „Mulțumită regimului
liberal al statutului nostru
profesia a putut progresa, întrun mod atât de semniﬁcativ, în
câțiva ani. De asemenea,
grație unui statut riguros, în
ceea ce privește exigențele
referitoare la competențele
executorilor judecătorești,
nivelul de cunoștințe a fost
ridicat, iar formarea a devenit
un element esențial în viața
activă a executorilor
judecătorești”.
La data de 1 ianuarie 2007,
asemenea țării sale vecine,
Bulgaria, România devine
membră a Uniunii Europene. În
februarie 2007, are loc un
seminar internațional la Sinaia,
organizat de către CAFPP, în
prezența unei delegații
puternice a UIHJ, care este
coordonată de președintele
acesteia. Tema seminarului
este „Necesitatea centrelor de
formare profesională și titlul
executoriu european”. În
același an, orașul Sibiu este
desemnat ca ﬁind capitala
europeană a culturii.
Pentru a celebra într-o manieră
demnă aderarea României la
Uniunea Europeană, UIHJ
organizează consiliul său
tradițional permanent de
primăvară la București, în zilele
de 10 și 11 mai 2007, în cadrul

excepțional de la Palatul
Parlamentului, în prezența a
aproximativ treizeci de
delegații, precum și a
reprezentanților din
Azerbaidjan, Moldova, Fosta
Republică Iugoslavă a
Macedoniei, precum și a
ministerului Justiției din
România și a Guvernului
României. Acest eveniment
este transmis de către toate
sursele media din țară. Tudor
Chiuariu, ministrul român al
Justiției, a reamintit în timpul
discursului său, despre
preocuparea de a dezvolta
relații cu profesiile judiciare,
subliniind progresele care se
traduc printr-o scădere a
plângerilor referitoare la
executorii judecătorești.
Au urmat alte evenimente de
importanță primordială, mai
ales în cadrul lucrărilor
științiﬁce. La data de 20 iunie
2008, UIHJ dispune de un
Consiliu științiﬁc format din 12
profesori universitari, înalți
magistrați și juriști specialiști în
drept internațional, având
experiența relațiilor cu

profesioniștii în domeniul
executării. Misiunea Consiliului
științiﬁc al UIHJ constă în
orientarea cercetărilor,
aducerea unei analize despre
dezvoltarea dreptului cu privire
la mondializare, asocierea
lucrărilor UIHJ, în special în
cadrul congreselor, și în
contribuția la publicarea de
articole sau studii juridice
difuzate sub auspiciile UIHJ.
Ioan Leș, profesor de drept și
decan al Facultății de drept
Simion Bărnuțiu din cadrul
Universității Lucian Blaga din
Sibiu, fost ambasador al
României, devine membru al
acestui Consiliu științiﬁc chiar
de la înﬁințare.
Sub auspiciile profesorului Leș,
UIHJ participă la colocviul
organizat în zilele de 16 și 17
februarie 2008 de către
Facultatea de Drept Simion
Bărnuțiu, având tema
„Realitate și perspective ale
procesului de integrare
europeană în epoca
globalizării”, împreună cu
CAFPP și numeroși practicieni
și teoreticieni, în special
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profesori ai universităților din
Cluj, Iași, Oradea și Tg. Mureș.
În martie 2009, România și
UIHJ sunt încă în centrul
atenției, în domeniul
academic. Confratele nostru și
membru al biroului, Adrian
Stoica, își susține teza la
aceeași Facultate de Drept
Simion Barnuțiu, având tema
„Urmărirea silită imobiliară și
dreptul de executare”. La data
de 1 octombrie 2009, Adrian
Stoica devine profesor al
Universității Ovidius din
Constanța și decan al Facultății
de Drept și de Științe
Administrative, funcție pe care
o exercită și astăzi.
În fața succesului obținut cu
colocviul din 2008, UIHJ decide
să organizeze unul dintre cele
mai ambițioase colocvii
internaționale cu caracter
științiﬁc, în aceeași incintă a
Facultății de Drept Simion
Bărnuțiu, în perioada 13-15
mai 2009, în colaborare cu
UNEJ și președintele acesteia,
Marius Crafcenco, pentru a
celebra cea de-a 10-a
aniversare a Consiliului
European din Tampere, cu
tema: „Europa judiciară: 10
ani de la Consiliul din
Tampere”. Organizarea acestui
colocviu, care a cunoscut un
succes impresionant și care a
fost salutat de către Jacques
Barrot, vicepreședintele
Comisiei Europene, a reunit
executori judecătorești veniți
din Europa și din Africa,
profesori universitari, membri
ai Consiliului științiﬁc al UIHJ și
membri ai Comisiei Europene.
În noiembrie 2010, UNEJ
sponsorizează aderarea
Moldovei la UIHJ, devenind al
71-lea membru al acesteia.
La festivitatea care a marcat
de-a 10-a aniversare a UNEJ,
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organizată la Timișoara la 10
mai 2011, Leo Netten,
președintele UIHJ de la acea
dată, a subliniat încă o dată
legăturile indestructibile care
unesc UIHJ și UNEJ.
La data de 5 septembrie 2012,
la Constanța, președinții
europeni ai UIHJ decid un
proiect de amploare de
armonizare a procedurilor, a
activităților executorilor
judecătorești și a formării, care
va vedea lumina zilei câțiva ani
mai târziu, sub denumirea de
proiectul Stobra.
În aprilie 2014, UNEJ, sub
președinția lui Cristian Mihai
Jurchescu, UIHJ și
Universitatea Ovidius din
Constanța semnează un acord
de cooperare în materie de
formare. Totodată, Natalie
Fricero, membru al Consiliului
științiﬁc al UIHJ, devine Doctor
Honoris Causa a acestei
universități de prestigiu.
În perioada 31 martie – 2
aprilie 2017, UNEJ, sub
președinția lui Marius Morari,
precum și UIHJ, prezidată de
Françoise Andrieux, participă
din nou la un colocviu

internațional organizat de
Universitatea Ovidius din
Constanța, pe teme de drept și
principalele profesii juridice în
contextul european actual. În
zilele de 13 și 14 octombrie
2017 are loc alt colocviu, la
București, vizând
responsabilitatea executorilor

judecătorești.
În cele din urmă, UIHJ și UNEJ
semnează în 2019 un protocol
de cooperare în cadrul
proiectului european POCA
„Îmbunătățirea accesului la
justiție prin dezvoltarea și
aplicarea de noi politici și
instrumente în activitatea de

visul din 1949, transformat într-o puternică organizație internațională
Profesia de executor judecătoresc este reglementată de legislația
statelor membre, dispozițiile în acest domeniu ﬁind foarte diferite
de la un stat membru la altul.
Membrii acestei profesii sunt reprezentați la nivel european de
Uniunea Internațională a Executorilor Judecătorești (International
Union of Judicial Oﬃcers - UIHJ). Obiectivul UIHJ este de a asigura
reprezentarea membrilor săi în cadrul organizațiilor
internaționale și de a colabora cu organismele profesionale
naționale. UIHJ are drept obiectiv îmbunătățirea normelor
procedurale naționale și a tratatelor internaționale și depune
toate eforturile pentru a promova idei, proiecte și inițiative care
să contribuie la evoluția și la aﬁrmarea statutului independent al
executorilor judecătorești.
Ideea creării Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești
(UIHJ) a fost exprimată prima dată în 1949, de către Jean Soulard,

executare silită”, coﬁnanțat de
către Uniunea Europeană,
proiect care a fost ﬁnalizat cu
succes.
Acestea sunt legăturile extrem
de strânse, relatate succint,
care unesc UIHJ, UNEJ și
profesia de executor
judecătoresc în România de
peste douăzeci de ani. UIHJ îi
dorește UNEJ o aniversare de
20 de ani felicită și salută toți
președinții succesivi ai
acesteia, Gabriel Drăgănescu
(2001-2004), Mihai Ducu
(2004-2008), Marius Crafcenco
(2008-2013), Cristian
Jurchescu (2013-2016) și
Marius Morari (din 2016), pe
toți membrii birourilor sale,
toți executorii judecătorești
din România, precum și pe
profesorii Ioan Leș și pe Adrian
Stoica, pentru lupta neobosită
pe care au dus-o și vor
continua să o ducă pentru
promovarea, dezvoltarea și
apărarea intereselor profesiei
de executor judecătoresc în
România.
UIHJ va ﬁ întotdeauna alături
de dumneavoastră!
Trăiască UNEJ!

președintele Camerei Naționale a Oﬁțerilor Judiciari din Franța, la
congresul organizației.
Ulterior, primul congres al UIHJ a avut loc la Paris, în 1952, cu șapte
țări participante: Belgia, Franța, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda și
Elveția. Uniunea și-a lărgit rândurile de-a lungul anilor, astfel că la
cel de-al 23-lea Congres Internațional al Executorilor Judecătorești
de la Bangkok, din mai 2018, au existat 93 de organizații membre
sau asociate (prin acorduri de cooperare) ale UIHJ, din 89 de țări.
Având un rol proactiv în crearea unei structuri de oﬁțeri judiciari
independenți în Europa, UIHJ și-a concentrat apoi activitatea în
Africa, unde a inițiat un program în domeniu, contribuind astfel la
stabilirea unei profesii complet reglementate. De asemenea, UIHJ
este activ pe continentul american, în special în SUA, Quebec,
America de Sud și în zona Caraibelor, precum și în Asia Centrală și în
Asia de Sud-Est.

