
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind 
executorii judecătoreşti 
 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 Art. I. – 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: 

 
 1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  
       “Art. 4 – Coordonarea şi controlul activităţii executorilor 
judecătoreşti se exercită de Ministerul Justiţiei şi de Uniunea 
Naţională a Executorilor Judecătoreşti.” 
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2. La articolul 11, alineatele 3 şi 4 vor avea următorul 
cuprins: 
        „(3) Conflictele de competenţă se soluţionează de urgenţă şi cu 
precădere, cu citarea părţilor. 
         (4) Instanţa se pronunţă în toate cazurile, motivat, prin încheiere, 
care poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.” 
 
 3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:   

„Art. 12. – (1) Activitatea executorilor judecătoreşti se desfăşoară 
numai în una dintre formele de exercitare a profesiei: 

a) în cadrul unui birou individual în care pot funcţiona unul sau 
mai mulţi executori judecătoreşti; 

b) în cadrul  unor birouri asociate;  
c) în cadrul unei societăţi civile profesionale. 
(2) Executorul judecătoresc,  executorii judecătoreşti asociaţi sau 

societatea  civilă profesională a executorilor judecătoreşti, pot angaja 
executori judecătoreşti stagiari, alt personal de specialitate, precum şi 
personal auxiliar corespunzător, necesar pentru desfăşurarea 
activităţii.” 

 
        4. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă. 
 

5. La articolul 15, literele a) şi g) vor avea următorul cuprins:  
        „a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

g) a îndeplinit timp de 2 ani funcţia de executor judecătoresc 
stagiar şi a promovat examenul de capacitate sau, după caz, a exercitat 
timp de 3 ani o funcţie juridică de specialitate şi a promovat examenul 
de admitere în profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au 
exercitat timp de 6 ani o funcţie juridică de specialitate.” 
 
 6. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. - (1) Executorul judecătoresc este numit de ministrul 
justiţiei, în baza cererii celui interesat şi după verificarea îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la art. 15.” 
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7. La articolul 19, litera b) va avea următorul cuprins:  
„b) a promovat examenul de admitere în profesia de executor 

judecătoresc, organizat de Uniunea Naţională a Executorilor 
Judecătoreşti, sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei;”  

 
8. La articolul 22, litera e) va avea următorul cuprins: 
„e) în cazul condamnării definitive pentru săvârşirea unei 

infracţiuni grave sau în legătură cu exerciţiul activităţii lor 
profesionale;” 
 

9. La articolul 27, litera c) va avea următorul cuprins:  
„c) informează Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

în legătură cu activitatea birourilor executorilor judecătoreşti şi asupra 
necesarului de executori judecătoreşti şi executori judecătoreşti 
stagiari;” 

 
10.  La articolul 33, litera a) va avea următorul cuprins: 
„a) solicită ministrului justiţiei suspendarea sau revocarea din 

funcţia de executor judecătoresc ori încetarea  acesteia;” 
 
11. După  articolul 35 se introduc  articolele 351 şi 352, cu 

următorul cuprins: 
„Art. 351 -    Activitatea executorului judecătoresc care 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 15 lit. c)  este considerată 
vechime în funcţie juridică de specialitate.  
   Art. 352 - (1) În exercitarea profesiei, executorii judecătoreşti  
sunt ocrotiţi de lege.     

(2) Lovirea sau alte acte de violenţă săvârşite împotriva 
executorului judecătoresc în timpul exercitării profesiei şi în legătură 
cu aceasta se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.” 

 
12. Articolul 36 se abrogă. 
 
 



 4

13. Articolul 37 va avea următorul cuprins:  
„Art. 37. – (1) Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru 

serviciul prestat, la onorarii stabilite în conformitate cu art. 33 lit. c). 
 (2) Ministrul Justiţiei va stabili onorarii minimale pentru 
persoanele cu venituri sub  minimul pe economie, precum şi 
posibilitatea  achitării acestora în mai multe tranşe. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), executorii judecătoreşti nu 
pot condiţiona punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti de  
plata anticipată a onorariului.” 
 

14. La articolul 46, litera c) va avea următorul cuprins: 
„c) amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei, care se face 

venit la  bugetul Camerei executorilor judecătoreşti în a cărei rază 
teritorială este situat biroul executorului judecătoresc respectiv. 
Neachitarea amenzii în termen de  30 de zile de la data rămânerii 
definitive a hotărârii prin care s-a stabilit sancţiunea disciplinară 
atrage suspendarea de drept din funcţie a executorului judecătoresc 
până la achitarea sumei. Hotărârea definitivă constituie titlu 
executoriu;” 
 

15. Articolul 47 va avea următorul cuprins:  
          „Art. 47 – (1) În cazul în care împotriva executorului  
judecătoresc s-a luat măsura arestării preventive sau a fost condamnat 
în primă instanţă, acesta este suspendat de drept din funcţie, până la 
soluţionarea procesului penal, potrivit  legii. Ministrul justiţiei, prin 
ordin, constată existenţa suspendării de drept a executorului începând 
cu data arestării preventive sau, după caz, a condamnării în primă 
instanţă. Despre această măsură,   executorul va fi încunoştinţat de 
către ministrul justiţiei.      
           (2) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală, 
încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal 
faţă de executor, suspendarea din funcţie încetează de drept,  iar  
executorul este repus în situaţia anterioară şi i se recunoaşte  
vechimea în funcţie  pentru această perioadă. 
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             (3) Ministrul justiţiei dispune excluderea din profesie a 
executorului judecătoresc condamnat în condiţiile prevăzute la art. 22 
alin. (1) lit. e), începând cu data rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti de condamnare.” 
 
 16. La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„Art. 55 – (1) La cererea părţii de a i se elibera un duplicat al 
actului original, biroul executorului judecătoresc care a întocmit acel 
act va elibera duplicatul în termen de cel mult 3 zile.” 
 

17. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce alineatul 
(21), cu următorul cuprins: 
  „(21) Statutul prevăzut la alin. (2) se  publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.” 
 

Art. II.  – Executorii judecătoreşti care, în termen de 5 ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, nu fac dovada că îndeplinesc 
condiţia prevăzută de art. 15 lit. c), îşi pierd dreptul de a exercita 
profesia. 

 
Art. III. – 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 cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 10 mai 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Adrian Năstase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


