
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 15.06.2011      

PL-x 203/2008 
   
 

     R A P O R T   
     asupra  

        proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2007 pentru 
modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti 

 
 

          În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2007 pentru modificarea 
alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, trimis cu adresa nr. PL-x 203 din 16 aprilie 
2008, înregistrată sub nr.31/330 din 16 aprilie 2008. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, conform avizului nr. 1736 din 
14 decembrie 2007. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 privind executorii 
judecătoreşti,  în şedinţa din 9 aprilie 2008, întrucât nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării unei legi organice.  



               Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, în sensul 
modificării criteriilor de determinare a onorariilor maximale cuvenite executorilor judecătoreşti în cazul executării silite 
a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani.  

    În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată pe parcursul mai multor 
şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 15 iunie 2011.  
                    La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, 
doamna Lidia Barac - secretar de stat şi domnul Adrian Cojan - şef serviciu juridic; iar din partea Uniunii Naţionale a 
Executorilor Judecătoreşti din România, domnul Marius Crafcenco, preşedinte, doamna Dorina Gonţ şi domnul Călin 
Sortan.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către 
invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al 
art.37 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la 
prezentul raport. 

Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri   
18 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice.  
 
 
                                           PREŞEDINTE,                                             SECRETAR,     
                                                              
                                            Daniel BUDA                                       Gabriel ANDRONACHE  
           
 
 
 
 
 
 
               Şef serviciu, 
          Nicoleta Grecu 
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ANEXA 
 

 
AMENDAMENTE ADMISE: 

  
 

Nr. 
crt. 

Text OUG 144/2007 Text Senat Amendamente 
Comisia juridică 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. 
 
 
 

 Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.144/2007  
pentru modificarea alin.(1) al 
art.37 din Legea nr.188/2000 
privind executorii judecătoreşti 
 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.144/2007  
pentru modificarea alin.(1) al 
art.37 din Legea nr.188/2000 
privind executorii judecătoreşti 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

2.  ARTICOL UNIC.- Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.144 din 19 
decembrie 2007 pentru 
modificarea alin.(1) al art.37 din 
Legea nr.188/2000 privind 
executorii judecătoreşti, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 880 din 
21 decembrie 2007. 

Art. I.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.144 din 
19 decembrie 2007 pentru 
modificarea alin.(1) al art.37 din 
Legea nr.188/2000 privind 
executorii judecătoreşti, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 880 din 
21 decembrie 2007, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 144/2007 Text Senat Amendamente 
Comisia juridică 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

 3. 
 
 
 
Titlul Ordonanţei: 
Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului pentru 
modificarea alin. (1) al art. 
37 din Legea nr. 188/2000 
privind executorii 
judecătoreşti. 
 
 

            --------------- 1. Titlul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 188/2000 privind executorii 
judecătoreşti” 
 

Autor: Comisia juridică. 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

 

Articol unic. – Alineatul (1) 
al articolului 37 din Legea nr. 
188/2000 privind executorii 
judecătoreşti, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 559 
din 10 noiembrie 2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

4. 

 

----------------- 2. Articolul unic se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Articol unic. – Legea nr. 
188/2000 privind executorii 
judecătoreşti, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 559 din 10 
noiembrie 2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează:” 
 

Autor: Comisia juridică. 
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https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale%20Nico/NICO/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00046665.htm
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale%20Nico/NICO/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00046665.htm
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale%20Nico/NICO/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00046665.htm
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale%20Nico/NICO/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00046665.htm


Nr. 
crt. 

Text OUG 144/2007 Text Senat Amendamente 
Comisia juridică 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

 5. 
 
 
 
 
Art. 8.- Executorii 
judecătoreşti îşi îndeplinesc 
atribuţiile în circumscripţia 
curţii de apel pe lângă care 
funcţionează, dacă prin lege 
nu se dispune altfel. 
 
(Text din Legea nr.188/2000, 

cu modificările şi 
completările ulterioare) 

--------------- 3. La articolul unic, înaintea 
textului unic al ordonanţei, se 
introduc trei noi puncte, cu 
următorul cuprins: 
 
 « - Articolul 8 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 8 - Executorii judecătoreşti 
îşi îndeplinesc atribuţiile în 
circumscripţia curţii de apel în 
raza căreia se află judecătoria 
pe lângă care funcţionează, dacă 
prin lege nu se dispune altfel.”  
 

Autor: Comisia juridică. 

Amendamentul 
propune 
menţionarea 
circumscripţiei 
judecătoriei, 
astfel încât 
dispoziţia să fie 
coroborată cu 
textul art. 16 din 
Legea nr. 
188/2000 privind 
executorii 
judecătoreşti. 

6.  
 
 
Art. 14.- În circumscripţia 
unei curţi de apel 
funcţionează executorii 
judecătoreşti, constituiţi în 
birouri individuale sau în 
asociere, numiţi în funcţie şi 
înregistraţi, potrivit 
dispoziţiilor art. 16 şi art. 17 
alin. (1). 
 

---------------  - Articolul 14 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art. 14 - În circumscripţia unei 
judecătorii pot funcţiona unul 
sau mai multe birouri de 
executori judecătoreşti, a căror 
competenţă se întinde pe tot 
cuprinsul curţii de apel în a 
cărei rază teritorială se află 
judecătoria.” » 
 

Autor: Comisia juridică. 

Amendamentul 
propune 
menţionarea 
circumscripţiei 
judecătoriei, 
astfel încât 
dispoziţia să fie 
coroborată cu 
textul art. 16 din 
legea nr. 
188/2000 privind 
executorii 
judecătoreşti. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 144/2007 Text Senat Amendamente 
Comisia juridică 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

( Text din Legea nr.188/2000, 
cu modificările şi 

completările ulterioare) 
7.  

 
 
Art. 16.- (1) Executorul 
judecătoresc este numit de 
ministrul justiţiei, în baza 
cererii celui interesat şi după 
verificarea îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la art. 
15. 

 
( Text din Legea nr.188/2000, 

cu modificările şi 
completările ulterioare) 

 

--------------- -  Alineatul (1) al articolului 16 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
„Art. 16.- (1) Executorul 
judecătoresc este numit de 
ministrul justiţiei, în 
circumscripţia unei 
judecătorii, în baza cererii celui 
interesat şi după verificarea 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute 
la art. 15.” » 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Introducerea unei 
prevederi care să 
arate expressis 
verbis  că executorii 
judecătoreşti sunt 
numiţi în 
circumscripţia 
judecătoriei şi nu a 
curţii de apel este 
de natură a înlătura 
posibilitatea de 
interpretare eronată 
a legii şi de a evita 
astfel,  
disfuncţionalităţi 
majore în 
organizarea 
activităţii de 
evidenţă şi 
administrare a 
posturilor de 
executor 
judecătoresc. 
Modificarea nu 
afectează 
competenţa 
executorului 
judecătoresc, 
aceasta rămânând la 
nivelul 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 144/2007 Text Senat Amendamente 
Comisia juridică 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

circumscripţiei unei 
curţi de apel. 

8.  
 
 
 
 
„Art. 37.- (1) Executorii 
judecătoreşti au dreptul, 
pentru serviciul prestat, la 
onorarii minimale şi 
maximale stabilite de 
ministrul justiţiei, cu 
consultarea Consiliului 
Uniunii Naţionale a 
Executorilor Judecătoreşti. În 
cazul executării silite a 
creanţelor având ca obiect 
plata unei sume de bani, 
onorariile maxime sunt 
următoarele:
 

------------------ 4. La articolul unic articolul 
37, literele b)- d) ale alineatului 
(1) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 

 

 a) pentru creanţele în valoare 
de până la 50.000 lei inclusiv, 
onorariul maxim este de 10% 
din suma reprezentând 
valoarea creanţei ce face 
obiectul executării silite;

----------------- Nemodificat.  
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https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##
https://dias2.cdep.ro/exchange/nicoleta.grecu/Inbox/Materiale Nico/NICO/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00108300.HTM##


Nr. 
crt. 

Text OUG 144/2007 Text Senat Amendamente 
Comisia juridică 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

 b) pentru creanţele în valoare 
de peste 50.000 lei, dar până 
la 80.000 lei inclusiv, 
onorariul maxim este de 
5.000 lei plus 3% din suma ce 
depăşeşte 50.000 lei din 
valoarea creanţei ce face 
obiectul executării silite; 
 

---------------------- „b) pentru creanţele în valoare de 
peste 50.000 lei, dar până la 
80.000 lei inclusiv, onorariul 
maxim este de 5.000 lei plus un 
procent de până la 3% din suma 
ce depăşeşte 50.000 lei din 
valoarea creanţei ce face obiectul 
executării silite; 
 
Autori: deputaţii Ciprian Dobre 

şi Daniel Buda. 
 

 

 c) pentru creanţele în valoare 
de peste 80.000 lei, dar până 
la 100.000 lei inclusiv, 
onorariul maxim este de 
5.900 lei plus 2% din suma ce 
depăşeşte 80.000 lei din 
valoarea creanţei ce face 
obiectul executării silite;
 

------------------ c) pentru creanţele în valoare de 
peste 80.000 lei, dar până la 
100.000 lei inclusiv, onorariul 
maxim este de 5.900 lei plus un 
procent de până la 2% din suma 
ce depăşeşte 80.000 lei din 
valoarea creanţei ce face obiectul 
executării silite; 
 
Autori: deputaţii Ciprian Dobre 

şi Daniel Buda. 
 

 

 d) pentru creanţele în valoare 
de peste 100.000 lei, 
onorariul maxim este de 
6.300 lei plus 1% din suma ce 

--------------- d) pentru creanţele în valoare de 
peste 100.000 lei, onorariul 
maxim este de 6.300 lei plus un 
procent de până la 1% din suma 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 144/2007 Text Senat Amendamente 
Comisia juridică 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

depăşeşte 100.000 lei din 
valoarea creanţei ce face 
obiectul executării silite." 

ce depăşeşte 100.000 lei din 
valoarea creanţei ce face obiectul 
executării silite." 
 
 Autori: deputaţii Ciprian Dobre 

şi Daniel Buda. 
 
 

9 --------------- --------------- 5. La articolul unic, după 
textul unic al ordonanţei, se 
introduce un nou punct, cu 
următorul cuprins: 
 
- La articolul 37, după alineatul 
(3) se introduc două noi 
alineate, alin. (4) şi (5), cu 
următorul cuprins: 
 
„(4) Cheltuielile ocazionate de 
efectuarea executării silite sunt 
în sarcina debitorului urmărit, 
în afară de cazul când 
creditorul a renunţat la 
executare, situaţie în care vor 
fi suportate de acesta, sau dacă 
prin lege se prevede altfel. De 
asemenea, debitorul va fi ţinut 
să suporte cheltuielile de 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 144/2007 Text Senat Amendamente 
Comisia juridică 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

executare stabilite sau, după 
caz, efectuate după 
înregistrarea cererii de 
executare şi până la data 
realizării obligaţiei stabilite în 
titlul executoriu, chiar dacă el 
a executat-o de bunăvoie. Cu 
toate acestea, în cazul în care 
debitorul, somat să îşi 
îndeplinească obligaţia, a 
executat-o de îndată sau în 
termenul acordat de lege, el nu 
va fi ţinut să suporte decât 
cheltuielile pentru actele de 
executare efectiv îndeplinite, 
precum şi onorariul 
executorului judecătoresc şi, 
dacă este cazul, al avocatului 
creditorului, proporţional cu 
activitatea depusă de aceştia. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

   (5) Sunt cheltuieli de 
executare:
1. taxele de timbru necesare 
declanşării executării silite;
2. onorariul executorului 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 144/2007 Text Senat Amendamente 
Comisia juridică 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

judecătoresc, stabilit potrivit 
legii;
3. onorariul avocatului în faza 
de executare silită;
4. onorariul expertului şi al 
interpretului;
5. cheltuielile efectuate cu 
ocazia publicităţii procedurii 
de executare silită şi cu 
efectuarea altor acte de 
executare silită;
6. cheltuielile de transport;
7. alte cheltuieli prevăzute de 
lege ori necesare desfăşurării 
executării silite.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

10   Art. II.-   Legea nr.188/2000 
privind executorii judecătoreşti, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.559 
din 10 noiembrie 2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv cu 
modificările şi completările  
aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 144/2007 Text Senat Amendamente 
Comisia juridică 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare.  

 
Autor: Comisia juridică. 
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