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 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 

  
  
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 
 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: 
 
 1. Titlul Ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii                 
nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti” 
 
 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:” 
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 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.» 
 
 - 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.» 
 
 - 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.»” 
 
 4. La articolul unic articolul 37, literele b), c) şi d) ale 
alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „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; 
 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; 
 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 ce 
depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării 
silite.” 
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 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, 
alineatele (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 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. 
 (5) Sunt cheltuieli de executare: 
 1. taxele de timbru necesare declanşării executării silite; 
 2. onorariul executorului 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.” 
 

 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 al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
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 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

  
Roberta Alma Anastase Mircea Dan Geoană 
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