CODUL DEONTOLOGIC
al executorului judecatoresc

CAPITOLUL I
Principii generale

Art. 1. - Rolul prezentului cod este acela de a formula standarde ale conduitei executorului judecatoresc, pentru ca
aceasta sa fie conforma cu onoarea si demnitatea profesiei sale.
Art. 2. - Executorii judecatoresti sunt obligati sa respecte regulile de conduita morala si profesionala cuprinse in
prezentul cod.
Art. 3. - Executorii judecatoresti sunt independenti din punct de vedere profesional si se supun numai Constitutiei
Romaniei, legii, statutului profesiei si prezentului cod.

CAPITOLUL II
Conduita executorului judecatoresc

Art. 4. - Ideile care guverneaza activitatea executorului judecatoresc sunt independenta profesionala, respectarea
legilor, onoarea, probitatea, confidentialitatea, organizarea, eficacitatea si perseverenta.
Art. 5. - Indeplinirea corecta si in timp util a atributiilor profesionale confera substanta principiului integritatii
profesionale.
Art. 6. - Corectitudinea si integritatea morala sunt valori fundamentale pe care executorul judecatoresc este obligat sa
le respecte atat in timpul serviciului, cat si in afara acestuia.
Art. 7. - Datoria fiecarui executor judecatoresc este sa pastreze secretul profesional, cu exceptia dispozitiilor legale sau
statutare contrare. Aceasta obligatie nu este limitata in timp.
Art. 8. - Organizarea riguroasa a activitatii executorului judecatoresc se face in scopul satisfacerii celor mai exigente
standarde de calitate si eficacitate a muncii.
Art. 9. - Respectarea si aplicarea principiilor enuntate constituie un deziderat si un scop al exercitarii profesiei de
executor judecatoresc. Respectarea lor se impune chiar si in afara exercitarii activitatii profesionale, executorul
judecatoresc fiind obligat sa se abtina de la savarsirea de fapte ilegale sau contrare dispozitiilor statutare ale asociatiei
profesionale din care face parte, de natura a aduce atingere principiilor fundamentale, ordinii publice si bunelor moravuri
sau demnitatii profesiei de executor judecatoresc.
Art. 10. - Executorii judecatoresti au indatorirea de a se preocupa in mod constant de actualizarea cunostintelor
profesionale si de mentinerea lor la un nivel corespunzator de competenta profesionala.

CAPITOLUL III
Relatia executorului judecatoresc cu clientii

Art. 11. - Executorul judecatoresc trebuie sa asigure transparenta activitatii sale in relatiile cu clientul de care este
angajat, precum si cu tertele persoane, sub rezerva respectarii obligatiei de confidentialitate. Lipsa de transparenta poate
aduce prejudicii grave imaginii profesiei de executor judecatoresc si este interzisa cu desavarsire.

Art. 12. - Executorul judecatoresc va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii profesiei sau a
asociatiei profesionale.
Art. 13. - Executorul judecatoresc isi va sprijini colegii in exercitarea profesiei, in aplicarea si apararea prezentului cod.
El va raspunde favorabil la cererea de consultanta a acestora si ii va ajuta in situatii dificile, in limita posibilitatilor sale, in
special prin rezolvarea unor probleme de ordin deontologic.
Art. 14. - Executorul judecatoresc va tine cont de opiniile si practicile colegilor, in masura in care acestea nu contravin
principiilor generale cuprinse in prezentul cod.
Art. 15. - Se interzice executorului judecatoresc orice manifestare de concurenta neloiala, iar exercitarea profesiei se
face exclusiv pe criterii de competenta teritoriala si profesionala.

CAPITOLUL IV
Relatiile executorilor judecatoresti cu magistratii si avocatii

Art. 16. - Executorul judecatoresc va da dovada de respect fata de magistrati si avocati, dar, in acelasi timp, isi va
exercita atributiile in mod constiincios si fara teama, fara a tine cont de propriile sale interese.
Art. 17. - Executorul judecatoresc nu trebuie in niciun moment sa furnizeze magistratului sau avocatului, cu buna
stiinta, o informatie falsa sau de natura sa il induca pe acesta in eroare.

CAPITOLUL V
Relatiile dintre executorii judecatoresti si organele de conducere

Art. 18. - Executorii judecatoresti alesi in organele de conducere nu vor putea folosi in niciun mod aceste functii in
scopul obtinerii unor avantaje sau exclusivitati.
Art. 19. - In exercitarea functiilor de conducere, executorii judecatoresti trebuie sa se preocupe de organizarea
activitatii personalului, sa manifeste initiativa si spirit de responsabilitate. In luarea deciziilor ei trebuie sa acorde
intotdeauna prioritate intereselor profesiei si asociatiei profesionale.
Art. 20. - Executorii judecatoresti alesi in organele de conducere vor acorda o deosebita atentie functiilor ocupate si vor
raspunde tuturor convocarilor.
Art. 21. - Executorul judecatoresc este obligat sa respecte neconditionat toate hotararile organelor de conducere.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 22. - Codul deontologic al executorilor judecatoresti se aproba de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor
Judecatoresti.
Art. 23. - Orice modificare a prezentului cod va fi supusa aprobarii Congresului.
Art. 24. - De la data adoptarii de catre Congres, prezentul cod devine norma de conduita morala obligatorie pentru toti
executorii judecatoresti din Romania.
Art. 25. - Nerespectarea normelor deontologice atrage raspunderea disciplinara a executorului judecatoresc.

