
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 

 
 

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

 Articol unic. – Legea nr. 188/2000, privind executorii 
judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,                 
nr. 559 din 10 noiembrie 2000 se modifică şi completează după cum 
urmează: 
 
 I. Art. 7, lit. d) – se elimină. 
 
 II. Art. 15) va avea următorul conţinut: 
 Executorul judecătoresc poate fi persoana care îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română; 
c) are capacitatea deplină de exerciţiu; 
d) este licenţiată în drept; 
e) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie; 

 f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; 
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 g) este compatibil cu funcţia de executor judecătoresc, în sensul 
nepracticării nici unei alte funcţii, sau nefiind asociat sau acţionar în nici 
o altă societate comercială sau profesională; 
 h) 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 de specialitate juridică şi a promovat concursul 
sau examenul de admitere în profesie. Sunt scutite de examen de 
admitere în profesie şi stagiatură, persoanele care au exercitat timp de      
4 ani funcţia de judecător. 
 
 III. Art. 17) va avea următorul conţinut: 
 (1) În termen de 90 de zile de la numirea sa în funcţie executorul 
judecătoresc este obligat să îşi înregistreze biroul la Curtea de apel în a 
cărei circumscripţie îşi are sediul biroul său. Pentru înregistrarea 
biroului, executorul judecătoresc va completa o cerere de înscriere, în 
care va declara pe proprie răspundere că este compatibil, în sensul                 
art. 15, lit. a) – h) şi art. 40) din prezenta lege, va prezenta ştampila, 
specimenul de semnătură şi va semna un proces verbal, pe proprie 
răspundere; 
 (2) Ministrul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti poate, în cazuri 
temeinic justificate, să 
 (3) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) atrage de 
drept revocarea din funcţie a executorului judecătoresc. 
 
 IV.  Art. 19) va avea următorul conţinut: Poate fi executor 
judecătoresc stagiar cel care: 
 a) îndeplineşte condiţiile cerute la art. 15 lit. a)-h); 
 
 V.  Art. 22) va avea următorul conţinut: 
 (1) Calitatea de executor judecătoresc încetează: 
 a) la cerere; 
 b) prin pensionare sau în cazul constatării incapacităţii de muncă, 
în condiţiile legii; 
 c) prin desfiinţarea biroului executorului judecătoresc, urmată de 
neexercitarea fără justificare de către titularul acestuia a profesiei, în 
condiţiile legii, într-un alt birou, în termen de 6 luni; 
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 d) prin excluderea din profesie, dispusă ca sancţiune disciplinară, în 
condiţiile Art.15) şi 40) şi a prezentei legi; 
 e) în cazul condamnării definitive la o pedeapsă privativă de 
libertate pentru săvârşirea unei infracţiuni; 
 f) în cazul constatării văditei sale incapacităţi profesionale; 
 g) în cazul în care executorul judecătoresc nu mai îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 15) lit. a),b), d), e), f) şi g); 
 (2) Încetarea calităţii de executor judecătoresc se constată sau se 
dispune, după caz, de ministrul justiţiei, la solicitarea Consiliului Uniunii 
Naţionale a Executorilor Judecătoreşti sau din oficiu. 
 
 VI. Art. 40) va avea următorul conţinut: 
 Exercitarea funcţiei de executor judecătoresc este incompatibilă cu: 
 a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, exceptând 
activitatea didactică universitară, activitatea artistică, literară şi 
publicistică; 
 b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier în consiliile 
judeţene sau locale, pe durata mandatului; 
 c) desfăşurarea unor activităţi în cadrul societăţilor comerciale sau 
profesionale, direct sau prin persoane interpuse; 
 d) calitatea de asociat sau acţionar într-o societate în nume colectiv, 
asociat comandidat în societăţile în comandita simplă sau pe acţiuni, 
administrator al unei societăţi cu răspundere limitată, preşedinte al unui 
consiliu de administraţie, membru al consiliului de conducere, director 
general sau director al unei societăţi pe acţiuni, administrator al unei 
societăţi civile. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor 
în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta Alma Anastase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


