
PROIECT

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -  Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică și se completează după cum urmează:   

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Actul  îndeplinit  de executorul  judecătoresc,  în  limitele  competenţelor  legale,  purtând
semnătura olografă și ştampila acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de
autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege și, după caz, forță executorie, în
cazurile și condițiile prevăzute de lege.”

3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, care va avea următorul cuprins:

„Art. 31 -  (1) Pe teritoriul României profesia de executor judecătoresc se organizează şi se
exercită  în  condiţiile  prezentei  legi,  ale  regulamentului  de  aplicare  a  prezentei  legi,  ale
statutului  Uniunii,  precum şi  ale  Codului  de procedură  civilă  şi  ale  altor  legi  aplicabile  în
materie,  în  cadrul  Uniunii  Naţionale  a  Executorilor  Judecătorești,  denumită  în  continuare
Uniunea, şi al Camerelor Executorilor Judecătorești, denumite în continuare Camere.   

(2) Denumirea de Uniune Națională a Executorilor Judecătorești, cu prescurtarea U.N.E.J., este
stabilită în mod expres prin prezenta lege. Se interzice oricărei persoane aproprierea și/sau
utilizarea sub orice formă a acestei denumiri ori a unor denumiri asemănătoare.

(3) Constituirea şi funcţionarea de forme de organizare a profesiei de executor judecătoresc,
altele decât Uniunea şi  Camerele,  sunt interzise. Actele de constituire şi  de înregistrare a
acestora sunt nule de drept.

(4) Actele specifice  profesiei  de executor judecătoresc îndeplinite  de persoane care nu au
funcția de executor judecătoresc sunt nule.

(5)  Funcția  de  executor  judecătoresc  se  exercită  numai  de  către  executorii  judecătorești
membri ai Uniunii, organizaţi în cadrul Camerelor.

(6)  Exercitarea  fără  drept  a  funcției  de  executor  judecătoresc  constituie  infracţiune  şi  se
pedepseşte potrivit Codului penal.

(7) În exercitarea funcției şi în legătură cu aceasta, executorul judecătoresc este protejat de
lege.”.

4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7 – (1) Executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

a)  punerea  în  executare  a  dispozițiilor  cu  caracter  civil  din  titlurile  executorii,  prin
modalitățile și formele de executare prevăzute de lege;
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b) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;

c) comunicarea actelor de procedură;

d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

e) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;

f) efectuarea licitațiilor judiciare;

g) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

h) efectuarea procedurii ofertei de plată și consemnațiunii, în cazurile și condițiile prevăzute
de lege;

i)  întocmirea,  potrivit  legii,  a  protestului  de  neplată  a  cambiilor,  biletelor  la  ordin  şi  a
cecurilor, după caz;

j) conferirea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;

k) orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

(2) La cererea executorului judecătoresc,  autoritățile cu atribuții privind evidența persoanelor
au  obligația  de  a  comunica  informațiile  solicitate  privind  datele  de  identificare  necesare
îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), lit. c), lit. g) și lit. h).  Executorul
judecătoresc  este  obligat  să  asigure  secretul  informaţiilor  primite,  dacă legea  nu prevede
altfel. Aceste informaţii nu pot fi utilizate decât în scopul pentru care au fost cerute, fiind
interzisă, sub sancţiunile prevăzute de lege, divulgarea lor către terţe persoane sau utilizarea
lor pentru crearea unei baze de date personale.

5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8 - Executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuţiile în circumscripţia curţii de apel în
raza căreia se află judecătoria în  circumscripția  căreia își  au sediul,  dacă prin  lege nu se
dispune altfel.”

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) În cazurile prevăzute la art. 7 lit. a), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g) și lit. j), este competent
executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială urmează să
se facă executarea, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.”

7. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10  - Executorii judecătoreşti se pot abține, pot fi recuzaţi sau, după caz, pot fi înlocuiți,
în  cazurile  şi  în  condiţiile  prevăzute de  Codul  de  procedură  civilă,  care se  aplică  în  mod
corespunzător.”

8. La articolul 11 alineatele (1) și (2)  se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1)  Conflictele  de  competență  dintre  executorii  judecătorești  cu  sediul  în  circumscripția
aceleiași  curți  de  apel  se  soluționează  de  acea  curte  de apel,  la  cererea  oricăruia  dintre
executorii judecătorești.
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(2) Când conflictul intervine între executori judecătorești cu sediul în circumscripția unor curți
de apel diferite, competenţa aparţine curţii de apel în a cărei circumscripţie se află sediul
executorului judecătoresc cel dintâi sesizat.”

9. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12 - (1) Executorul judecătoresc își exercită funcţia în una dintre următoarele forme de
exercitare a profesiei, fără personalitate juridică: 

a) birou individual;

b) societate profesională.

(2) Prin asocierea în cadrul unei societăţi profesionale executorul judecătoresc nu îşi pierde
dreptul la biroul individual.

(3) În cadrul biroului individual îşi exercită funcţia un executor judecătoresc, care poate angaja
personal de specialitate și, după caz, personal auxiliar.

(4) În cadrul societăţii profesionale îşi exercită funcţia cel puțin doi executori judecătoreşti
asociaţi, care pot angaja personal de specialitate și, după caz, personal auxiliar.

(5) Executorii judecătoreşti asociaţi într-o societate profesională îşi exercită personal funcţia şi
răspund individual pentru activitatea lor.

(6) Executorul judecătoresc nu poate exercita funcţia, în acelaşi timp, în mai multe forme de
exercitare a profesiei.

(7) Executorii judecătoreşti suspendaţi din exercițiul funcţiei şi asociaţi în cadrul unei societăți
profesionale îşi pot exprima acordul privind încetarea asocierii  sau, după caz, cooptarea în
societate a unor noi asociaţi, în condiţiile legii.

(8) Cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei, o formă de exercitare
a profesiei de executor judecătoresc se poate transforma în alta fără a intra în lichidare. 

(9) Evidenţa activităţii, contabilitatea și arhiva executorilor judecătorești organizaţi în cadrul
unei societăţi profesionale se ţin în comun sau separat, după caz, conform contractului de
societate, avizat de Colegiul director al Camerei. Despre modul de ținere a evidenţei activităţii
executorilor și administratorilor societății se face mențiune în Registrul Naţional de Evidenţă a
Executorilor Judecătoreşti, ţinut de Uniune, denumit în continuare RNEEJ.

(10)  În  cazul  societăţilor  profesionale  a  căror  evidenţă  se  ţine  în  partidă  comună,  pentru
activitatea  administrativă  şi  financiar-contabilă,  răspunderea  executorilor  judecătoreşti
asociaţi  este  solidară  sau,  după  caz,  aceasta  aparţine  numai  executorului  judecătoresc
desemnat administrator prin contractul de societate.

(11)  În  toate  cazurile  de  asociere  a  executorilor  judecătorești,  contul  de  consemnare  se
deschide pe numele societății profesionale.”

10. După articolul 12 se introduc patru noi articole, articolele 121 - 124, care vor avea următorul
cuprins:

„Art. 121 - (1) Executorii judecătoreşti au obligaţia de a ţine registre, pe suport hârtie sau în
formă electronică, în condițiile prevăzute prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.”

Pagina 3 din 43

W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O



(2)  În  cazul  registrelor  în  formă  electronică,  sistemul  informatic  garantează  securitatea,
calitatea,  integritatea  datelor  şi  informaţiilor  pe  care  le  conţin,  precum  și  trasabilitatea
modificărilor intervenite în timp cu privire la acestea.

(3) Aplicațiile informatice privind registrele în formă electronică sunt dezvoltate și gestionate
de către Uniune.

(4)  Actele  şi  procedurile  îndeplinite  sunt  evidenţiate  în  registrele  prevăzute  la  alin.  (1),
menţionându-se  şi  onorariul  stabilit  şi,  după  caz,  cheltuielile  de  executare.  Conținutul
registrelor şi modul de completare a acestora se stabilesc prin regulament, aprobat de Consiliul
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, denumit Consiliul Uniunii.

(5) În cazul societăţilor profesionale, în registrele prevăzute la alin. (1), dosarele de executare
sunt evidenţiate separat pentru fiecare executor judecătoresc asociat, în afara cazului în care,
potrivit  contractului  de  societate,  aceste  registre  sunt  ţinute  separat  de  fiecare  executor
judecătoresc asociat.

Art. 122 - (1) Formele de exercitare a profesiei de executor judecătoresc sunt individualizate
prin denumire, după cum urmează:

a)  în  cazul  biroului  individual  -  sintagma „biroul  executorului  judecătoresc"  urmată fie de
numele executorului judecătoresc titular, fie de denumirea aleasă a biroului, în cazul în care
executorul judecătoresc şi-a ales o denumire;

b)  în  cazul  societăţii  profesionale  -  sintagma  „societate  profesională  de  executori
judecătorești"  urmată  fie  de  numele  executorilor  judecătorești  asociaţi,  fie  de  denumirea
aleasă a societăţii profesionale, în cazul în care executorii judecătorești asociaţi şi-au ales o
denumire.

(2)  Denumirile  prevăzute  la  alin.  (1)  figurează  pe  însemnele  exterioare  ale  formelor  de
exercitare a profesiei de executor judecătoresc, în condiţiile stabilite de statutului Uniunii.

(3) Este interzis ca denumirea formelor de exercitare a profesiei de executor judecătoresc să
fie  identică  sau asemănătoare până la  confuzie  cu  denumirea altor  birouri  individuale  sau
societăţi profesionale de executori judecătoreşti.

(4) În situația în care denumirea formelor de exercitare a profesiei de executor judecătoresc
nu  este  compusă  din  numele  executorilor  judecătorești,  pentru  utilizarea  denumirii  se  va
solicita de la RNEEJ o dovadă de disponibilitate a acesteia. Procedura privind emiterea dovezii
de  disponibilitate  a  denumirii  se  stabilește  prin  decizie  a  Biroului  executiv  al  Consiliului
Uniunii.

(5) Contractul de societate se încheie între executorii judecătoreşti asociaţi, în formă scrisă,
potrivit legii, cu respectarea următoarelor elemente:

a) denumirea, sediul şi durata societăţii profesionale;  

b)  modul  în  care  se  vor  ţine  evidenţele  actelor  întocmite,  cu  menționarea  modalității  de
împărțire a arhivei după încetarea asocierii;

c) modul în care se vor ţine evidenţele financiar-fiscale, respectiv în partidă separată sau în
partidă  comună.  În  cazul  în  care  evidenţele  se  ţin  în  partidă  comună,  se  menţionează
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executorul judecătoresc care, după încetarea asocierii, va prelua în întregime arhiva financiar-
fiscală;

d) care dintre birourile executorilor judecătorești care se asociază se va închide, precum şi
custodele care va prelua arhiva acestui birou;  

e) menţiunea, dacă este cazul, că societatea va funcţiona utilizând registrele deja deschise de
unul  dintre executorii  judecătorești  asociați;  la  sfârşitul  acestora  se va încheia  un proces-
verbal care va cuprinde data şi numărul de înregistrare de la care executorii judecătorești şi-au
început activitatea în asociere;

f) menţiuni cu privire la cota de participare la venituri şi cheltuieli. 

Art. 123 -  (1) Executorul judecătoresc îşi poate schimba temporar sediul,  prin asociere, din
circumscripţia unei judecătorii în circumscripţia altei judecătorii, în condițiile prezentei legi. 

(2) Asocierea, prelungirea şi încetarea asocierii executorilor judecătorești se dispun prin ordin
al ministrului justiţiei, cu avizul prealabil al Colegiului director al Camerei sau, după caz, al
Colegiilor directoare ale Camerelor. Condiţiile şi procedura privind asocierea, prelungirea și
încetarea  asocierii  executorilor  judecătorești,  se  stabilesc  prin  regulamentul  de  punere  în
aplicare  a  prezentei  legi.  Sediul  societății  profesionale  se  stabilește  în  circumscripția
judecătoriei în care cel puțin unul dintre executorii judecătorești asociați este numit.

(3) Ordinul ministrului justiţiei privind asocierea executorilor judecătoreşti, emis pe perioadă
determinată produce efecte până la data împlinirii duratei asocierii înregistrate în RNEEJ, cu
excepţia situaţiilor în care executorii judecătorești, înainte de expirarea duratei asocierii, au
solicitat  prelungirea  asocierii  și  a  fost  emis  ordinul  ministrului  justiției  privind  prelungirea
asocierii, în condițiile prezentei legi.

(4) Societatea profesională nu încetează în situaţia suspendării din exercițiul funcției a unuia
sau mai multor executori judecătorești asociaţi.

(5) Asocierea, prelungirea asocierii,  respectiv  încetarea asocierii,  produc efecte de la data
înregistrării  acesteia în RNEEJ.  Certificatul  de înregistrare a  modificărilor  se comunică,  de
îndată, Ministerului Justiţiei. 

(6) Biroul individual al executorului judecătoresc sau, după caz, societatea profesională poate
sta în judecată  ca reclamant  sau pârât  în litigiile  privitoare la organizarea și  funcționarea
formelor  de exercitare  a profesiei  prin  executorul  judecătoresc titular  sau prin  executorul
judecătoresc desemnat administrator prin contractul de societate.

Art. 124 - (1) Executorul judecătoresc, în exercițiul funcţiei sau suspendat, îşi poate schimba
sediul dintr-o circumscripţie a unei judecătorii în circumscripţia altei judecătorii, la cerere, pe
post vacant stabilit cu această destinație în ordinul ministrului justiției privind actualizarea
posturilor de executori judecătorești.

(2) Când pentru un post vacant, stabilit pentru schimbarea sediului executorilor judecătorești
în ordinul ministrului justiției privind actualizarea posturilor de executori judecătorești este
formulată o singură cerere, executorului judecătoresc solicitant îi este schimbat sediul, fără a
fi necesară susținerea concursului de schimbare a sediului executorilor judecătorești.
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(3) Când numărul cererilor executorilor judecătorești de schimbare a sediului este mai mare
decât numărul posturilor vacante prevăzute într-o circumscripţie a judecătoriei, aceste posturi
se ocupă prin concurs de schimbare a sediului executorilor judecătorești, organizat de către
Institutul  Național  de  Pregătire  și  Perfecționare  a  Executorilor  Judecătorești,  denumit  în
continuare INPPEJ.

(4) Concursul sau examenul de schimbare a sediului executorilor judecătorești constă într-o
probă scrisă cu caracter practic. Nota minimă de promovare este 7,00.

(5) Ocuparea posturilor de către candidaţii admişi la concurs se face potrivit opţiunii exprimate
în cererea de înscriere la concurs, în ordinea notelor obţinute şi în limita posturilor stabilite cu
acestă destinație în ordinul privind actualizarea posturilor de executori judecătorești. 

(6) Un candidat poate depune o singură opţiune pentru ocuparea unui post vacant destinat
concursului de schimbare a sediului executorilor judecătorești.

(7) La stabilirea posturilor destinate schimbării  sediului  executorilor judecătorești, Colegiile
directoare ale Camerelor ţin seama atât de criteriile prevăzute la art. 13 alin. (5), cât şi de
posturile devenite vacante ca urmare a încetării calităţii unor executori judecătorești.

(8)  În  situația  în care la  concursul  de schimbare a sediului  executorilor  judecătorești  sunt
înscriși mai mulți candidați pentru același post și se prezintă numai unul dintre aceștia pentru
susținerea  concursului,  acesta  este  numit  executor  judecătoresc  ca  urmare  a  promovării
examenului prevăzut de prezenta lege.

(9) Schimbarea sediului executorului judecătoresc se dispune prin ordin al ministrului justiţiei.”

11. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.  13  -  (1)  Evidenţa  executorilor  judecătorești,  lucrările  privind  numirea  în  funcţie,
modificările  intervenite  în  organizarea  și  desfăşurarea  activităţii,  încetarea  funcției  de
executor  judecătoresc,  precum  şi  cele  privind  organizarea  şi  funcţionarea  profesiei  se
realizează,  în  plan  teritorial,  de  către  Camere,  iar  la  nivel  naţional,  de  către  Uniune  şi
Ministerul Justiţiei, prin compartimentul de specialitate.

(2)  Numărul  posturilor  de  executor  judecătoresc  se  actualizează  anual,  de  către  ministrul
justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii. 

(3)  La  actualizarea numărului  posturilor  de  executori  judecătorești  se  are  în  vedere ca  în
circumscripţia unei judecătorii să îşi exercite funcţia cel puţin un executor judecătoresc.

(4) Ministrul justiţiei procedează anual, pe baza propunerilor Consiliului Uniunii, la emiterea
ordinului privind actualizarea numărului posturilor de executori judecătorești, în mod distinct,
pentru fiecare categorie de posturi care se actualizează, astfel:

a)  posturi  destinate  concursului  sau  examenului  de  admitere  în  profesie  pentru  executorii
judecătorești stagiari; 

b) posturi destinate examenului de definitivat;

c)  posturi  destinate  concursului  sau  examenului  de  admitere  în  profesia  de  executor
judecătoresc pentru  persoanele  care au cel  puţin  6 ani  vechime în  funcţii  de specialitate
juridică;
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d) posturi destinate schimbării sediului executorilor judecătorești;

(5)  La  formularea  propunerii  de  actualizare,  Consiliul  Uniunii  are  în  vedere  următoarele
criterii:

a) propunerile Camerelor;

b) numărul executorilor judecătorești în funcţie;

c) numărul executorilor judecătorești stagiari care urmează să susţină examenul de definitivat;

d)  volumul  şi  tipul  actelor  şi  procedurilor  solicitate  a  fi  îndeplinite  de  către  executorii
judecătoreşti;

e) cerinţele rezultate din întinderea teritoriului, numărul locuitorilor.

(6) La formularea propunerilor de actualizare, Camerele au în vedere criteriile prevăzute la
alin. (5) lit. b) - e).

(7) La formularea propunerii de actualizare a numărului posturilor de executori judecătorești,
Consiliul  Uniunii  ţine  seama şi  de  cererile  de  numire  în  funcţia  de  executor  judecătoresc
prevăzute la art. 232 alin. (1).

(8)  Camerele  propun  anual  numărul  posturilor  destinate  concursului  sau  examenului  de
admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari.

(9)  Uniunea  are  obligaţia  de  a  comunica,  de  îndată,  Ministerului  Justiţiei  certificatele  de
înregistrare în RNEEJ a numirii în funcţia de executor judecătoresc, a modificărilor intervenite
în  organizarea  și  desfăşurarea  activităţii,  precum  şi,  la  cerere,  orice  alte  acte  privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii executorilor judecătorești.

(10)  Ordinele  ministrului  justiţiei  privind  numirea  în  funcţia  de  executor  judecătoresc,
modificările intervenite în organizarea și desfăşurarea activităţii, precum şi încetarea calităţii
de executor judecătoresc se comunică Uniunii, care are obligaţia de a lua măsurile necesare
pentru a fi  comunicate de îndată Camerei,  acesteia revenindu-i obligaţia comunicării  către
executorul judecătoresc.

(11) Ordinele ministrului justiţiei produc efecte de la data înregistrării acestora în RNEEJ.”

12. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.  14  -  În  circumscripţia  unei  judecătorii  își  desfășoară  activitatea  unul  sau  mai  mulți
executori judecătoreşti, în oricare dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de lege,
a  cărui  competență  se  întinde  pe  întreaga  circumscripție  a  curții  de  apel  în  a  cărei  rază
teritorială se află judecătoria în circumscripția căreia își desfășoară activitatea,  dacă prin lege
nu se dispune altfel.”

13. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15 – (1) Poate fi numită în funcția de executor judecătoresc persoana care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetăţean al unui
stat aparţinând Spaţiului  Economic European sau cetăţean al Confederaţiei  Elveţiene şi are
domiciliul sau reşedinţa în România;
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b) are capacitatea deplină de exerciţiu;

c) este licenţiată în drept;”

d) nu are antecedente penale rezultate din săvârșirea unei infracțiuni de corupție  sau serviciu
ori din săvârșirea cu intenție a unei alte infracțiuni;

e) cunoaşte limba română;

f) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

g) a deţinut timp de 2 ani calitatea de executor judecătoresc stagiar, a urmat cursurile INPPEJ,
şi a promovat examenul de definitivat sau, după caz, a promovat concursul sau examenul de
admitere  în  profesia  de  executor  judecătoresc  pentru  persoanele  care  au  cel  puţin  6  ani
vechime în funcţii de specialitate juridică.

(2) După împlinirea vârstei de 75 de ani, executorul judecătoresc poate exercita funcţia numai
dacă prezintă anual un certificat medical privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1)
lit. f).”

14. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16 - (1) Executorul judecătoresc este numit în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, la
propunerea Consiliului Uniunii.

(2) În ordinul privind numirea în funcţie sunt menţionate date privind identificarea persoanei,
precum  și  circumscripţia  judecătoriei  şi  a  Camerei  în  care  aceasta  este  numită  executor
judecătoresc.

(3)  Ordinul  ministrului  justiției  privind  numirea  în  funcție  a  executorului  judecătoresc  se
comunică de către Ministerul Justiției la Uniune, care înregistrează executorul judecătoresc în
RNEEJ.

(4) Până la data de 31 martie a fiecărui an, Consiliul  Uniunii  are obligaţia să întocmească
tabloul anual al executorilor  judecătorești  şi  să îl  publice în Monitorul Oficial  al României,
Partea I. Tabloul anual al executorilor judecătorești se actualizează permanent în RNEEJ și se
publică pe pagina de internet a Uniunii.”

15. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 17 - (1) Executorul judecătoresc este obligat ca în termen de 3 luni de la comunicarea
ordinului privind numirea în funcţie să solicite înregistrarea în RNEEJ a formei de exercitare a
profesiei. Pentru înregistrare, executorul judecătoresc prezintă avizul de funcționare eliberat
de către Colegiul director al Camerei. Procedura de înregistrare în RNEEJ se stabilește prin
regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Pentru cazuri temeinic justificate, confirmate de Colegiul director al Camerei, termenul
prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit, prin ordin al ministrului justiţiei, pentru perioade de
câte 3 luni, fără a depăşi 1 an de la data comunicării  ordinului  ministrului justiției  privind
numirea în funcţie.

(3) Avizul de funcționare eliberat de Colegiul director al Camerei atestă îndeplinirea condițiilor
pentru  începerea  şi  desfăşurarea  activităţii,  prevăzute  prin  regulamentul  de  aplicare  a
prezentei legi.
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(4)  În  situația  în  care  Colegiul  director  al  Camerei  constată  neîndeplinirea  condițiilor  de
funcționare și desfășurare a activității, suspendă avizul de funcționare a biroului individual sau
al  societății  profesionale  și  dispune  măsuri  concrete  de  remediere  a  neregularităţilor
constatate, stabilind, în funcție de măsurile dispuse, un termen rezonabil de remediere, care
nu poate fi mai mare de 60 de zile.

(5) Sub sancțiunea suspendării din exercițiul funcției, executorii judecătorești sunt obligați să
remedieze neregularităţile constatate în termenul stabilit de Colegiul director al Camerei în
condițiile alin. (4).

(6) În situația neîndeplinirii în termen a măsurilor concrete de remediere, Colegiul director al
Camerei emite decizie de retrage a avizului de funcționare al biroului individual sau a societății
profesionale și solicită Biroului executiv al Consiliului Uniunii înaintarea către ministrul justiției
a propunerii de suspendare din exercițiul funcției de executor judecătoresc. Împotriva deciziei,
executorul judecătoresc poate formula contestație la Biroul executiv al Consiliului Uniunii, în
termen  de  5  zile  de  la  comunicare.  Decizia  Biroului  executiv  al  Consiliului  Uniunii  este
definitivă.

(7) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) privind înregistrarea în RNEEJ,
atrage suspendarea de drept din exercițiul funcției de executor judecătoresc, începând cu data
împlinirii termenului de înregistrare.

(8)  Înregistrarea  unei  cereri  de  emitere  a  ordinului  ministrului  justiţiei  privind  asocierea
executorului judecătoresc, urmată de emiterea ordinului ministrului justiţiei privind asocierea,
întrerupe curgerea termenului de înregistrare.

(9) Înregistrarea unei cereri de suspendare înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1)
sau alin. (2), după caz, urmată de emiterea ordinului ministrului justiţiei privind suspendarea
din  exerciţiul  funcţiei  a  executorului  judecătoresc,  întrerupe  curgerea  termenului de
înregistrare.”

16.  După  articolul  17  se  introduc  două  noi  articole,  articolele  171 și  172,  care  vor  avea
următorul cuprins:

„Art. 171 - (1) Executorul judecătoresc este obligat ca, în termen de 3 luni de la comunicarea
ordinului  ministrului  justiției  privind  aprobarea  modificărilor  intervenite  în  organizarea  și
desfăşurarea activității, să solicite înregistrarea mențiunii corespunzătoare în RNEEJ.

(2) Pentru cazuri temeinic justificate, confirmate de Colegiul director al Camerei, termenul
prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată, prin ordin al ministrului justiţiei, pentru
o perioadă de cel mult 3 luni de la data comunicării ordinului ministrului justiției prevăzut la
alin. (1).

(3) Neîndeplinirea obligaţiei  privind înregistrarea în RNEEJ atrage suspendarea de drept din
exercițiul  funcţiei  de  executor  judecătoresc,  începând  cu  data  împlinirii  termenului  de
înregistrare.

(4) După primirea ordinului ministrului justiţiei privind încetarea funcției sau suspendarea din
exercițiul  funcţiei  de  executor  judecătoresc,  Uniunea  înregistrează  în  RNEEJ,  de  îndată,
modificarea intervenită.
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Art. 172 - (1) Certificatul de înregistrare în RNEEJ a numirii în funcția de executor judecătoresc,
precum și certificatul de înregistrare în RNEEJ a modificărilor intervenite în în organizarea și
desfăşurarea  activității   conferă  executorului  judecătoresc  dreptul  de  a  exercita  profesia.
Certificatul de înregistrare se comunică, de îndată, Ministerului Justiției.

(2)  Procedura înregistrării  în  RNEEJ,  precum şi  procedura acordării  avizului  de funcționare
eliberat de către Colegiul director al Camerei se stabilesc prin regulament, aprobat de Consiliul
Uniunii.”

17. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.  18 -  (1) După emiterea ordinului  privind numirea în funcţie,  executorul  judecătoresc
depune jurământul, într-un cadru solemn, în faţa ministrului justiţiei şi a preşedintelui Uniunii
sau a reprezentanţilor acestora.

(2)  Jurământul  are  următorul  conţinut:  „Jur  să  respect  Constituţia  şi  legile  ţării,  să-mi
îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin şi să păstrez secretul
profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

(3) Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a
executorului judecătoresc. Executorul judecătoresc fără confesiune va depune jurământul fără
formula religioasă, pe conştiinţă şi onoare.

(4) La depunerea jurământului se încheie un proces-verbal, în patru exemplare, semnate de
persoanele menţionate la alin. (1) şi de executorul judecătoresc. Un exemplar al procesului-
verbal și al jurământului se înmânează executorului judecătoresc, iar câte un exemplar din
celelalte trei se păstrează în arhiva Ministerului Justiției, a Uniunii și a Camerei.

(5)  Executorii  judecătoreşti  pot  exercita  funcţia  de  executor  judecătoresc  numai  după
depunerea jurământului.”

18. După articolul 18 se introduc un nou articol, articolul 181, care va avea următorul cuprins:

„Art.  181 -  (1)  Concursul  sau  examenul  de  dobândire  a  calităţii  de  executor  judecătoresc
stagiar, examenul de definitivat, concursul sau examenul de admitere în profesia de executor
judecătoresc pentru  persoanele  care au cel  puţin  6 ani  vechime în  funcţii  de specialitate
juridică, precum și concursul sau examenul de schimbare a sediului executorilor judecătorești
se susţin în limba română, la Bucureşti, în zile lucrătoare, şi se organizează, de regulă, anual,
la nivel naţional, de către INPPEJ, la solicitarea Biroului executiv Consiliului Uniunii.

(2) Data desfășurării  concursurilor  sau a examenelor prevăzute la alin. (1) se stabilește de
către președintele Uniunii.

(3) Concursurile sau examenele prevăzute la alin. (1) se susţin conform condiţiilor şi procedurii
prevăzute prin regulament, aprobat de ministrul justiţiei,  la propunerea Consiliului  Uniunii.
Comisiile de examinare şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor
sunt  constituite  din  următorii  membri:  un  membru  al  Consiliului  Uniunii,  care  este  și
președintele  examenului,  doi  reprezentanți  al  Ministerului  Justiției,  doi  membri  ai  corpului
didactic din învățământul superior specializați în drept privat și doi executori judecătorești cu
prestigiu profesional. Președintele examenului sau concursului nu participă la notarea lucrărilor
şi are ca atribuţii supravegherea organizării şi desfăşurării activităţii tuturor comisiilor.
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(4) Nu poate face parte din comisiile constituite pentru organizarea și desfășurarea concursului
sau examenului persoana care este fost soț sau este soţ, rudă ori afin până la gradul al patrulea
inclusiv cu unul dintre candidați. Dispoziţiile privitoare la soţ se aplică şi în cazul logodnicului
și concubinului.

(5) În funcţie de numărul candidaţilor, Consiliul Uniunii, la propunerea INPPEJ, poate hotărî
suplimentarea numărului membrilor comisiei pentru organizarea și supravegherea desfășurării
examenului, păstrându-se paritatea reprezentanților celor două instituții.

(6) Concursurile sau examenele prevăzute la alin. (1) se validează de către Consiliul Uniunii la
propunerea preşedintelui concursului sau examenului.

(7) Consiliul Uniunii invalidează concursurile sau examenele, în cazul nerespectării procedurilor
prevăzute  de  lege,  de  regulamentul  de  aplicare  a  acesteia  sau  de  regulamentul  privind
organizarea şi  desfăşurarea concursului  sau a examenului,  aprobat prin ordin  al  ministrului
justiţiei. În cazul invalidării concursului sau exemenului, INPPEJ organizează, fără plata taxei
de participare, un nou concurs sau examen numai pentru candidaţii  care au fost admişi să
participe la concursul sau exemenul invalidat.”

19. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 19 - Pentru a deveni executor judecătoresc stagiar, o persoană trebuie să îndeplinească
în mod cumulativ condiţiile prevăzute la art. 15 lit. a) - f) şi să promoveze concursul sau, după
caz,   exemenul  de  dobândire  a  calităţii  de  executor  judecătoresc  stagiar,  organizat  de
INPPEJ.”

20. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20 - (1) Examenul sau concursul de dobândire a calităţii de executor judecătoresc stagiar
constă într-o probă scrisă, cu caracter teoretic, din tematica de examen aprobată de Consiliul
Uniunii,  cu  avizul  Consiliului  științific  al  INPPEJ,  şi  avizată  de  ministrul  justiţiei,  ulterior
aprobării.  Proba  scrisă  se  susține  la  următoarele  materii:  drept  civil,  procedură  civilă,
proceduri și legislaţie specifice activităţii executorilor judecătoreşti și organizării profesiei de
executor judecătoresc.

(2) Nota minimă de promovare la concursul sau examenul de dobândire a calităţii de executor
judecătoresc stagiar este 7,00, dar nu mai puțin de nota 5,00 la fiecare materie.

(3) Candidaţii care au promovat concursul sau examenul îşi exprimă opţiunile la nivel național,
în ordinea notelor obţinute și în limita posturilor de executor judecătoresc stagiar stabilite în
ordinul de actualizare cu această destinație. 

(4)  După  promovarea concursului  sau examenului,  executorul  judecătoresc   stagiar  încheie
contractul  de  pregătire  profesională  inițială  cu  INPPEJ.  Contractul  de  pregătire  cuprinde
perioada legală de desfăşurare a stagiului, condiţiile de desfăşurare a acestuia,  cuantumul şi
modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire profesională inițială. Contractul de pregătire
se încheie în termen de 20 de zile calendaristice de la validarea de către Consiliul Uniunii a
rezultatelor concursului sau examenului şi se comunică Biroului executiv al Consiliului Uniunii.”

21. După articolul 20 se introduc trei noi articole, articolele 201 – 203, care vor avea următorul
cuprins:
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„Art. 201 - (1) După promovarea concursului sau examenului prevăzut la art. 20 şi încheierea
contractului de pregătire cu INPPEJ, executorul judecătoresc stagiar urmează, timp de doi ani,
stagiul de pregătire teoretică şi practică, fără posibilitatea reducerii acestuia.

(2) Stagiul reprezintă perioada premergătoare dobândirii calităţii de executor judecătoresc şi
are  drept  scop  pregătirea  teoretică  și  practică  pentru  exercitarea  profesiei  de  executor
judecătoresc. Stagiul se desfășoară după cum urmează:

a) un an de pregătire teoretică, prin frecventarea cursurilor organizate de INPPEJ;

b)  un  an  de  pregătire  practică  sub  îndrumarea  unui  executor  judecătoresc  coordonator,
desemnat  de  Colegiul  director  al  Camerei.  La  începutul  stagiului,  executorul  judecătoresc
stagiar  optează pentru efectuarea  pregătirii  practice  fie  în  circumscripţia  Camerei  în  raza
căreia se află postul ocupat de acesta, fie în circumscripţia Camerei în raza căreia se află
domiciliul executorului judecătoresc stagiar, în această din urmă situație fiind necesare avizele
prealabile ale Colegiilor directoare ale celor două Camere.

(3) Perioada în care o persoana a avut calitatea de executor judecătoresc stagiar,  dacă a
promovat examenul de definitivat, constituie vechime în funcția de executor judecătoresc.

(4) Pregătirea practică efectuată sub îndrumarea executorului judecătoresc coordonator constă
în:

a) prezentarea sub aspect practic de către executorul judecătoresc coordonator a evidenţelor,
a arhivei, precum şi a modului de lucru cu publicul;

b)  prezentarea  şi  explicarea  de  către  executorul  judecătoresc  coordonator  a  modului  de
instrumentare a actelor şi procedurilor de executare silită;

c) asistarea executorului judecătoresc coordonator de către executorul judecătoresc stagiar la
instrumentarea actelor şi procedurilor de executare silită.

(5) Pe perioada desfăşurării stagiului, executorul judecătoresc stagiar suportă cheltuielile de
pregătire stabilite de către INPPEJ.

(6) Neplata cheltuielilor de pregătire și/sau absența nejustificată la cel puțin 15% din totalul
orelor  alocate cursurilor  de pregătire teoretică  și  practică,  calculate pentru fiecare an de
stagiu în parte, atrage încetarea calităţii de executor judecătoresc stagiar.

(7)  Colegiul  director  al  Camerei  repartizează,  cu  acordul  executorului  judecătoresc
coordonator, executorul  judecătoresc sau executorii  judecătorești  stagiari  care vor  efectua
stagiul de pregătire practică. 

(8) Un executor judecătoresc coordonator poate îndruma cel mult doi executori judecătorești
stagiari în acelaşi timp.

(9) Procedura de desfăşurare a stagiului și programul de pregătire profesională a executorilor
judecătorești stagiari se stabilesc prin regulament, aprobat de către Consiliul Uniunii.

(10) Pentru perioada în care asigură pregătirea executorului judecătoresc stagiar la biroul său,
INPPEJ  achită  executorului  judecătoresc  coordonator  un  procent  din  taxa  de  şcolarizare,
aprobat de Consiliul Uniunii.
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(11)  Pe  perioada  desfăşurării  stagiului,  executorul  judecătoresc  stagiar  nu  poate  îndeplini
niciuna dintre atribuțiile prevăzute la art. 7, putând îndeplini atribuții specifice personalului
auxiliar sau ale secretarului cu studii juridice superioare.

(12) Stagiul de pregătire practică și teoretică se desfășoară în patru cicluri alternative, de câte
6 luni fiecare, începând cu ciclul de pregătire practică.

(13) După finalizarea celor doi ani de stagiu, pregătirea teoretică şi practică se poate prelungi,
o singură dată, la cererea executorului judecătoresc stagiar, ca urmare a respingerii  sau a
lipsei nejustificate la examenul de definitivat, caz în care executorul judecătoresc stagiar are
obligaţia de a prelungi, pe cheltuiala sa, contractul de pregătire cu INPPEJ.

(14) Pregătirea practică a executorilor  judecătoreşti  stagiari  poate fi  coordonată numai de
executori judecătoreşti cu o vechime în funcție de cel puţin 10 ani şi care se bucură de o bună
reputaţie profesională. 

(15) După finalizarea perioadei de stagiu, INPPEJ eliberează executorului judecătoresc stagiar
un certificat de absolvire, care confirmă efectuarea stagiului de pregătire teoretică şi practică
şi îi conferă acestuia dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat.  

(16) După finalizarea celor  doi  ani  de stagiu  și  absolvirea INPPEJ,  executorul  judecătoresc
stagiar are dreptul de a se prezenta la cel mult două sesiuni ale examenului de definitivat, fără
a depăşi un termen de 3 ani de la absolvirea INPPEJ.

Art. 202 – (1) Calitatea de executor judecătoresc stagiar se suspendă, prin decizie a Biroului
executiv  al  Consiliului  Uniunii,  pe  o  perioadă  determinată,  în  cazul  în  care  executorul
judecătoresc stagiar se află în una dintre următoarele situaţii:  

a) în caz de boală, pe perioada concediului medical care depăşeşte 30 de zile;  

b) în caz de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;  

c) la cererea temeinic motivată a executorul judecătoresc stagiar, pentru perioade care nu pot
depăşi cumulat 3 ani.  

(2) Pe durata suspendării calității de executor judecătoresc stagiar, acesta nu are dreptul să
participe la cursurile de pregătire teoretică şi practică organizate de INPPEJ.

Art. 203 - (1) Calitatea de executor judecătoresc stagiar încetează în următoarele cazuri:

a) refuzul încheierii contractului de pregătire cu INPPEJ;

b)  absenţa  nejustificată  la  cel  puţin  15% din  totalul  orelor  alocate cursurilor  de pregătire
teoretică şi practică;

c) neplata cheltuielilor aferente pregătirii;

d) respingerea la două examene de definitivat;

e) lipsa nejustificată la două examene de definitivat;

f) respingerea la un examen de definitivat şi lipsa nejustificată la alt examen de definitivat,
indiferent de succesiunea acestora în timp.
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(2)  Încetarea  calităţii  de  executor  judecătoresc  stagiar  se  dispune  prin  decizie  a  Biroului
executiv  al  Consiliului  Uniunii,  din  oficiu  ori  la  sesizarea  INPPEJ,  a  Colegiului  director  al
Camerei sau a executorului judecătoresc coordonator.”

22. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 21 -  (1) Examenul de definitivat constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter
teoretic şi una cu caracter practic, din tematica de examen aprobată de Consiliul Uniunii, cu
avizul  prealabil  al  Consiliului  științific  al  INPPEJ,  şi  avizată  de  ministrul  justiţiei,  ulterior
aprobării de către Consiliul Uniunii. Tematica de examen cuprinde următoarele materii: drept
civil,  drept  procesual  civil  și  legislaţie  specifice  activităţii  executorilor  judecătoreşti  și
organizării profesiei de executor judecătoresc.

(2) Media minimă de promovare la examenul de definitivat este 7,00, dar nu mai puţin de nota
5,00 la fiecare probă, precum și la fiecare dintre materii.

(3) În termen de 15 zile de la validarea examenului de definitivat, candidații declarați admiși
își  exprimă opțiunile la nivel naţional,  repartizarea acestora urmând a fi  făcută în ordinea
mediilor obţinute în limita posturilor prevăzute cu această destinație în ordinul de actualizare
a posturilor de executori judecătorești.

(4) După exprimarea opţiunilor de ocupare a posturilor, repartizarea de către Consiliul Uniunii
a  candidaților  declarați  admiși  și  comunicarea  opțiunilor  Ministerului  Justiţiei,  candidaţii
declaraţi  admişi  sunt  numiţi  executori  judecătoreşti,  prin  ordin  al  ministrului  justiţiei,  în
termen de 30 de zile de la comunicare.”

23. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 22 - (1) Poate fi numită în funcția de executor judecătoresc persoana care îndeplinește
cumulativ condițiile prevăzute la art. 15 lit. a) – f) și promovează concursul sau examenul de
admitere  în  profesia  de  executor  judecătoresc  pentru  persoanele  care  au  cel  puţin  6  ani
vechime în funcţii de specialitate juridică.

(2) În vederea numirii  în funcția de executor judecătoresc în  condiţiile  alin.  (1),  persoana
interesată depun cererea la Camera în a cărei circumscripţie are domiciliul ori reședința sau la
INPPEJ.

(3) Concursul sau examenul de admitere în funcţia de executor judecătoresc pentru persoanele
care au cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică constă în două probe
scrise, respectiv una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic, din tematica aprobată de
Consiliul Uniunii, cu avizul prealabil al Consiliului științific al INPPEJ, şi avizată de ministrul
justiţiei,  ulterior  aprobării de  către  Consiliul  Uniunii.  Tematica  va  cuprinde  următoarele
materii:  drept  civil,  drept  procesual  civil  și  legislaţie  specifice  activităţii  executorilor
judecătoreşti și organizării profesiei de executor judecătoresc.

(4) Media minimă de promovare la la concurs sau examen este 7,00, dar nu mai puţin de nota
5,00 la fiecare probă, precum și la fiecare dintre materii.

(5)  În  termen  de  15  zile  de  la  validarea  examenului  de  admitere  în  funcţia  de  executor
judecătoresc pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate
juridică,  candidații  declarați  admiși  își  exprimă  opțiunile  la  nivel  naţional,  repartizarea
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acestora urmând a  fi  făcută  în  ordinea mediilor  obţinute în  limita  posturilor  prevăzute cu
această destinație în ordinul de actualizare a posturilor de executori judecătorești.

(6) După exprimarea opţiunilor de ocupare a posturilor, repartizarea de către Consiliul Uniunii
a    candidaților  declarați  admiși  și  comunicarea  opțiunilor  Ministerului  Justiţiei,  candidaţii
declaraţi  admişi  sunt  numiţi  executori  judecătoreşti,  prin  ordin  al  ministrului  justiţiei,  în
termen de 30 de zile de la comunicare.

(7) După numirea prin ordin al ministrului justiţiei, executorii judecătoreşti au obligaţia de a
urma  cursuri  de  formare  inițială  privind  aspecte  practice  referitoare  la  organizarea,
desfășurarea și exercitarea profesiei. Cursurile sunt organizate de INPPEJ și au o durată de 6
luni.”

24. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 23 - (1) Funcția de executor judecătoresc încetează:

a) la cerere, formulată în scris;

b) în cazul constatării incapacităţii de muncă, în condiţiile legii;

c) în caz de neexercitare a funcţiei, fără justificare, pentru o perioadă neîntreruptă de cel
puţin 6 luni;

d) prin excluderea din profesie, dispusă ca sancţiune disciplinară prin hotărâre a Consiliului
Uniunii sau, după caz, a instanței de judecată, rămasă definitivă;

e)  când prin  hotărâre judecătorească  definitivă  a  fost  dispusă  condamnarea sau amânarea
aplicării  pedepsei  pentru săvârşirea unei  infracțiuni  de corupție  sau de serviciu  ori  pentru
săvârșirea cu intenție a unei alte infracțiuni;

f) în cazul constatării  văditei sale incapacităţi  profesionale, exprimată şi prin anularea sau
desfiinţarea definitivă de către instanţa de judecată, din culpa executorului judecătoresc, a
unui număr de executări silite sau a unor acte de executare întocmite în cel puțin 25% din
dosarele de executare instrumentate într-un an calendaristic.

g) în cazul în care executorul judecătoresc nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 15
lit. a) - d) și lit. f);

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), instanţa de judecată comunică, de îndată, Ministerului
Justiţiei și Uniunii copia hotărârii judecătoreşti definitive.

(3)  Încetarea  funcției  de  executor  judecătoresc  se  constată  sau se  dispune,  după  caz,  de
ministrul  justiţiei,  la  propunerea  Biroului  executiv  al  Consiliului  Uniunii,  la  cererea
executorului judecătoresc sau din oficiu.

(4) În cazul încetării funcției executorului judecătoresc, Camera are obligaţia de a lua măsuri
pentru preluarea registrelor şi arhivei, în următoarea ordine, de către:

a) executorul judecătoresc asociat;

b) un alt executor judecătoresc desemnat de Colegiul director al Camerei, din circumscripţia
aceleiaşi  judecătorii  sau,  în  lipsă,  din  circumscripţia  aceleiaşi  Camere,  în  cazul  în  care
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executorul  judecătoresc  a  cărui  funcție  a  încetat  îşi  desfăşura  activitatea  într-un  birou
individual;

c) Cameră, în cazul în care nu pot fi preluate de un alt executor judecătoresc.

(5) Pe baza documentelor  care atrag încetarea funcției  de executor judecătoresc,  Colegiul
director  al  Camerei  are  obligaţia  de  a  solicita,  de  îndată,  instituţiei  de  credit  blocarea
accesului  la  contul  de consemnare a executorului  judecătoresc a cărui  funcție  urmează să
înceteze. În situația în care nu se emite ordinul ministrului justiției privind încetarea funcției
de executor judecătoresc, președintele Colegiului  director al Camerei,  pe baza comunicării
primite de la Ministerul Justiției, solicită instituţiei de credit deblocarea de îndată a accesului
la contul de consemnare. Pe baza ordinului ministrului justiției privind încetarea funcției de
executor judecătoresc, Colegiul director al Camerei solicită instituţiei de credit schimbarea
titularului contului de consemnare al executorului judecătoresc căruia i-a încetat funcția cu
executorul judecătoresc desemnat de Cameră.

(6) Executorul judecătoresc a cărui funcție a încetat și executorul judecătoresc desemnat de
Cameră au dreptul la onorariu proporțional cu actele și procedurile îndeplinite.

(7) În cazul în care Camera este împiedicată să îşi exercite atribuţiile prevăzute la alin. (4),
aceasta poate solicita  sprijinul  organelor de ordine publică,  decizia  Camerei de preluare a
însemnelor și a arhivei executorului judecătoresc fiind executorie.”

25.  După  articolul  23  se  introduc  două  noi  articole,  articolele  231  și  232,  care  vor  avea
următorul cuprins:

„Art.  231 –  (1)  Funcția  de executor  judecătoresc  încetează de drept  de la  data  rămânerii
definitive a hotărârii judecătorești prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. e).”

(2) Încetarea funcției de executor judecătoresc se constată prin ordin al ministrului justiției.

(3) Începând cu data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prevăzute la art. 23 alin.
(1) lit. e), executorul judecătoresc are obligaţia de a nu mai exercita activitatea.

Art. 232 - Executorul judecătoresc căruia i-a încetat funcția,  iar ulterior, actul avut în vedere
la încetarea funcției a fost desființat prin hotărâre judecătorească definitivă, poate solicita
revenirea în funcţia de executor judecătoresc în circumscripția  judecătoriei  în care a avut
sediul  la  data  încetării  funcției,  în  acest  scop  fiind  prevăzut  un  post  vacant  de  executor
judecătoresc  în  ordinul  ministrului  justiției  privind  actualizarea  numărului  posturilor  de
executori judecătorești.”

26. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 24 - Exerciţiul funcţiei de executor judecătoresc se suspendă:

a) pe perioada interdicţiei de a-şi exercita funcţia sau ca sancţiune disciplinară, dispusă în
condiţiile legii;

b) în caz de incompatibilitate;

c) în caz de incapacitate temporară de muncă;

d) în cazul concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;
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e) în cazul în care împotriva executorului judecătoresc s-a luat măsura arestării preventive sau
a arestului la domiciliu, până la încetarea măsurii;

f) la cerere, formulată în scris, pentru motive întemeiate;

g) pentru neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare în RNEEJ în condițiile art. 17 şi art. 171.

(2) La suspendarea din exercițiul funcţiei, executorului judecătoresc îi revine obligaţia de a
preda Camerei, de îndată, sigiliile,  ștampila, legitimația, registrele şi, după caz, arhiva, în
vederea păstrării pe perioada suspendării.

(3)  În  cazul  suspendării  din  exercițiul  funcţiei  de  executor  judecătoresc,  termenul  de
suspendare  începe  să  curgă  de  la  data  comunicării  ordinului  ministrului  justiției.  Ordinul
ministrului justiţiei privind suspendarea din exercițiul funcţiei, emis pe perioadă determinată,
produce efecte până la data împlinirii duratei înregistrate în RNEEJ. Suspendările succesive sau
concomitente produc efecte fiecare în parte, până la încetarea fiecărei cauze de suspendare în
parte, în condițiile prezentei legi.

(4) Executorul judecătoresc suspendat din exercițiul funcției este obligat să asigure, de îndată,
transferul  actelor  și  procedurilor  pe  care  le  are  în  curs  de  soluționare  către  executorul
judecătoresc desemnat de Cameră şi să transfere cheltuielile de executare şi/sau onorariul
încasate în avans, dispozițiile art. 23 alin. (6) aplicându-se în mod corespunzător.

(5) Suspendarea şi încetarea suspendării  din exercițiul funcției de executor judecătoresc se
dispun prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii,
la cererea executorului judecătoresc sau din oficiu.”

27. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 25 - (1) În cazurile prevăzute la art. 24 lit. a)-b), lit. d), lit. e) și lit. g), suspendarea din
exercițiul funcției se dispune prin ordin al ministrului justiţiei, din oficiu sau la propunerea
Biroului executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

(2) În cazul prevăzut la art. 24 lit. c) executorul judecătoresc are obligaţia de a informa, de
îndată,  Camera  executorilor  judecătoreşti  din  care  face  parte,  care va  solicita  ministrului
justiţiei să ia act de această împrejurare. 

(3) În cazul prevăzut la art. 24 alin. (1) lit. e), instanţa de judecată comunică, de îndată,
Ministerului Justiţiei şi Uniunii copia hotărârii judecătoreşti definitive, prin care a fost dispusă
cu privire la executorul judecătoresc măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu.

(4)  În  cazul  prevăzut  la  art.  24  lit.  f),  cererea  de  suspendare  se  depune  la  Camera  în
circumscripția căreia executorul judecătoresc își desfășoară activitatea și se aprobă prin ordin
al ministrului justiţiei.

(5) Suspendarea încetează dacă au dispărut împrejurările care au determinat-o, dispoziţiile
privind suspendarea din exercițiul funcției fiind aplicabile în mod corespunzător.”

28. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 26 - (1) În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Cameră a executorilor
judecătoreşti, cu personalitate juridică. Camera are ştampilă proprie, care cuprinde cel puţin
denumirea Camerei şi stema României.
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(2)  Din  Camera  executorilor  judecătoreşti  fac  parte  toţi  executorii  judecătoreşti  din
circumscripția acesteia, astfel cum a fost stabilită prin ordin al ministrului justiției.”

29. După articolul 26 se introduc trei noi articole, articolele 261 - 263, care vor avea următorul
cuprins:

„Art. 261  -  Pentru motive justificate, Colegiul  director al  Camerei desemnează un executor
judecătoresc pentru îndeplinirea atribuțiilor executorului judecătoresc aflat în imposibilitate
de desfășurare a activității.

Art. 262 - (1) Organele de conducere ale Camerei sunt: 

a) Adunarea generală a Camerei; 

b) Colegiul director al Camerei;”

c) Președintele Colegiului director al Camerei. 

(2)  Alegerea  membrilor  organelor  de  conducere  ale  Camerei  se  realizează  potrivit
regulamentului de alegeri, aprobat de Congresul Uniunii. Calitatea de membri în organele de
conducere ale Camerei poate fi deținută numai de executori judecătoreşti aflați în exercițiul
funcției, cu o vechime de minimum 5 ani în funcţia de executor judecătoresc și care nu au fost
sancţionați disciplinar în ultimii 3 ani.

(3)  Camera are secretar  şi  personal  auxiliar,  în  numărul  şi  structura  stabilite  de adunarea
generală a Camerei.

Art. 263  – (1) Adunarea generală a Camerei este formată din toți executorii judecătorești cu
drept de exercitare a funcției și are următoarele atribuții:

a) alege şi revocă preşedintele, vicepreședintele şi membrii  Colegiul  director al Camerei şi
Comisia de cenzori, în condiţiile stabilite prin regulamentul de alegeri;

b) alege şi revocă reprezentantul sau, după caz, reprezentanţii Camerei şi supleanții acestora
în Consiliul Uniunii, în condiţiile stabilite prin regulamentul de alegeri, cu respectarea normei
de reprezentare prevăzute de prezenta lege;

c) alege şi revocă membrii în Consiliul de disciplină, precum și supleanții acestora, în condiţiile
stabilite prin regulamentul de alegeri;

d) alege şi  propune membrul  în  Consiliul  de administraţie al  Casei  de Răspundere Civilă  a
Executorilor Judecătorești; 

e) aprobă anual raportul de activitate şi descărcarea de gestiune ale preşedintelui şi Colegiului
director al Camerei; 

f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei şi execuţia bugetară; 

g) aprobă strategia de dezvoltare şi politica de investiţii a Camerei; 

h) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli anual al Camerei şi raportul Comisiei de cenzori;

i) stabileşte indemnizaţiile membrilor organelor alese ale Camerei, la propunerea Colegiului
director;

j) aprobă regulamentele interne ale Camerei; 
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k)  alege  membrii  comisiilor  de  organizare  a  alegerilor  organelor  de  conducere  la  nivelul
Camerelor şi al Uniunii, în condiţiile regulamentului de alegeri, aprobat de Congresul Uniunii; 

l) alege reprezentanţii Camerei conform normei de reprezentare la Congres; 

m) acordă şi retrage, la propunerea Colegiului director al Camerei, titlul onorific de preşedinte
de  onoare  executorilor  judecătorești  care  au  deţinut  calitatea  de  preşedinte  al  Colegiului
director al Camerei; 

n) aprobă propunerile Colegiului director al Camerei privind actualizarea numărului posturilor
de  executori judecătoreşti, numărului posturilor destinate concursului sau examenului pentru
dobândirea  calităţii  de  executor  judecătoresc  stagiar,  numărului  posturilor  destinate
examenului  de  definitivat,  numărului  posturilor  destinate  concursului  sau  examenului  de
admitere  în  profesia  de  executor  judecătoresc  pentru  persoanele  care  au  cel  puţin  6  ani
vechime în funcţii de specialitate juridică și numărului posturilor destinate schimbării sediului
executorilor judecătorești, pe care le înaintează Consiliului Uniunii;

o)  stabilește  contribuția  profesională  către  Cameră,  în  cotă  procentuală,  în  condițiile
prevăzute în statutul Uniunii;

p)  îndeplineşte  alte  atribuţii  prevăzute  de  prezenta  lege,  de  regulamentul  de  aplicare  a
acesteia şi de statutul Uniunii.

(2)  În  îndeplinirea  atribuţiilor  sale,  Adunarea  generală  a  Camerei  adoptă  hotărâri,  cu
majoritatea relativă a voturilor membrilor prezenți, în condițiile stabilite prin statutul Uniunii.
Împotriva  hotărârilor  Adunării  generale  a  Camerei  se  poate  face  contestație  la  Consiliul
Uniunii.

(3) Adunarea generală a Camerei este legal constituită cu participarea majorității membrilor
săi.”

30. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.  27  -  (1)  Colegiul  director  este  format  dintr-un  preşedinte,  care este  şi  preşedintele
Camerei, un vicepreşedinte, care este şi vicepreşedintele Camerei, precum şi din:

a) 3 membri, pentru Camerele cu până la 70 de executori judecătorești în funcție;

b) 5 membri, pentru Camerele cu până la 150 de executori judecătorești în funcție;

c) 7 membri, pentru Camerele cu 150 sau mai mulți executori judecătorești în funcție. 

(2) Odată cu alegerea membrilor Colegiului director, Camerele aleg între unu și trei supleanți
pentru membrii Colegiului director, cu excepția președintelui și vicepreședintelui. Supleanţii
înlocuiesc de drept membrii Colegiului director al Camerei, ori de câte ori aceştia nu îşi pot
exercita mandatul pentru motive temeinice. 

(3) Colegiul director al Camerei este ales de Adunarea generală a Camerei, prin vot secret, în
condițiile  stabilite  prin  regulamentul  de  alegeri,  dintre  executorii  judecătorești  care  își
desfășoară activitatea în acea Cameră.

(4)  Preşedintele,  vicepreședintele  şi  membrii  Colegiului  director  al  Camerei  au  dreptul  la
indemnizaţie, al cărei cuantum este stabilit de Adunarea generală a Camerei.

Pagina 19 din 43

W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O



(5) Mandatul organelor alese la nivelul Camerelor are o durată de 4 ani și începe la data de 1
ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-au organizat alegerile. 

(6)  Demisia  din  organele  de  conducere  ale  Camerei  se  înregistrează  în  registrul  de
corespondență al Camerei și produce efecte după împlinirea unui termen de 15 zile de la data
înregistrării.”

31. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28 - Colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti are următoarele atribuţii:

a)  soluționează  plângerile  părţilor  împotriva  executorilor  judecătoreşti  şi  executorilor
judecătoreşti  stagiari,  luând  măsurile  corespunzătoare,  pe  care  le  aduce  la  cunoştinţa
Consiliului Uniunii;

b)  deleagă,  în  cazuri  excepţionale,  pentru o  perioadă determinată  de cel  mult  6  luni,  un
executor judecătoresc pentru a asigura funcţionarea unui alt birou de executor judecătoresc,
cu încunoştinţarea Consiliului Uniunii;

c) informează Uniunea în legătură cu activitatea birourilor executorilor judecătoreşti şi asupra
necesarului de posturi de executori judecătoreşti şi executori judecătoreşti stagiari;

d)  propune  Adunării  generale  a  Camerei  actualizarea  numărului  posturilor  de  executori
judecătoreşti,  numărului  posturilor  destinate concursului  sau examenului  pentru dobândirea
calităţii  de  executor  judecătoresc  stagiar,  numărului  posturilor  destinate  examenului  de
definitivat,  numărului posturilor destinate concursului sau examenului de admitere în profesia
de executor judecătoresc pentru persoanele  care au cel  puţin  6 ani  vechime în  funcţii  de
specialitate  juridică  și  a  numărului  posturilor  destinate  schimbării  sediului  executorilor
judecătorești;

e)  întocmeşte  documentarea  juridică  şi  asigură  consultarea  şi  informarea  curentă  a
executorilor judecătoreşti;

f) ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei executorilor judecătoreşti şi a contribuţiei
membrilor săi;

g) stabileşte indemnizaţiile membrilor organelor alese;

h) procură datele şi lucrările necesare pentru Buletinul executorilor judecătoreşti şi asigură
difuzarea acestuia;

i)  propune  Consiliului  Uniunii  programul  de  formare  profesională  continuă  a  executorilor
judecătoreşti  şi  programul  de  pregătire  profesională  inițală  a  executorilor  judecătoreşti
stagiari,  precum  și  programul  de  pregătire  profesională  a  personalului  de  specialitate  al
Camerelor şi al Uniunii;

j) avizează cererile privind schimbarea sediului biroului executorilor judecătoreşti, asocierea,
prelungirea  şi  încetarea  asocierii  executorilor  judecătoreşti,  suspendarea  şi  încetarea
suspendării din exercițiul funcţiei de executor judecătoresc și încetarea funcției de executor
judecătoresc;

k) sprijină INPPEJ în organizarea concursului  sau examenului  pentru dobândirea calităţii  de
executor judecătoresc stagiar;
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l)  la  solicitarea  INPPEJ,  stabileşte  executorii  judecătoreşti  care  coordonează  efectuarea
pregătirii  practice  a  executorilor  judecătoreşti  stagiari,  asigurându-se  că  fiecărui  executor
judecătoresc stagiar îi corespunde un executor judecătoresc coordonator;

m) urmăreşte pregătirea practică a executorilor judecătoreşti stagiari, pe baza procedurii de
desfășurare a practicii, aprobate de Consiliul Uniunii; 

n) înlocuieşte, la cerere sau din oficiu, executorii judecătoreşti care coordonează efectuarea
pregătirii practice a executorilor judecătoreşti stagiari; 

o)  stabileşte  comisia  de  inventariere,  în  caz  de  suspendare  din  exercițiul  funcţiei  sau  de
încetare a funcției de executor judecătoresc;

p)  poate  acorda  sprijin  şi  ajutor  material  executorilor  judecătoreşti,  în  cazuri  temeinic
justificate; 

q)  avizează  funcționarea  birourilor  individuale  și  a  societăților  profesionale  de  executori
judecătorești, pe baza criteriilor de organizare și funcționare prevăzute în regulamentul de
aplicare a prezentei legi;

r) urmărește respectarea de către birourile individuale și societățile profesionale de executori
judecătorești a criteriilor de funcționare și desfășurare a activității, avute în vedere la avizarea
funcționării acestora, și ia măsurile legale care se impun;

s) aprobă, la propunerea preşedintelui,  organigrama şi statul de funcţii  ale personalului  de
specialitate şi administrativ al Camerei;

t) desemnează executorul judecătoresc din cadrul Camerei, în situația prevăzută de art. 57
alin. (5) teza a II-a.

u) asigură aducerea la îndeplinire a ordinelor ministrului justiției și a hotărârilor Congresului,
Consiliului  Uniunii  și  ale  Adunării  generale  a  Camerei  și  a  deciziilor  Biroului  executiv  al
Consiliului Uniunii;

v) convoacă Adunarea generală a Camerei, în cazul refuzului președintelui Camerei;

w)  efectuează  cercetarea  prealabilă  şi  exercită,  dacă  este  cazul,  acţiunea  disciplinară
împotriva executorului judecătoresc;

x) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a prezentei legi
și de statutul Uniunii.

(2)  În  îndeplinirea  atribuţiilor  sale,  Colegiul  director  al  Camerei  adoptă  decizii,  cu  votul
majorității  relative  a  membrilor  prezenți.  Deciziile  Colegiului  director  al  Camerei  sunt
obligatorii pentru toţi membrii acesteia.”

32. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, care va avea următorul cuprins:

„Art. 281 -  (1) Preşedintele Colegiului director al Camerei are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Camera în raporturile cu terţii;

b) aduce la îndeplinire deciziile Colegiului director al Camerei şi rezolvă lucrările curente;

c)  angajează  personalul  de  specialitate  şi  auxiliar,  în  numărul  şi  în  structura  stabilite  de
Colegiul director al Camerei; 
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d) convoacă şi conduce şedinţele Adunării  generale a Camerei,  şi ale Colegiului  director al
Camerei,  prezentând  periodic  rapoarte  de  activitate  şi  propuneri  pentru  îmbunătăţirea
activităţii;

e) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Camerei, aprobate de Colegiul director;

f) participă de drept la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Uniunii, cu drept de
vot;

g) coordonează şi conduce compartimentele prevăzute în structura organizatorică a Camerei; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a prezentei legi
și de statutul Uniunii.

(2)  În  îndeplinirea  atribuţiilor  sale,  președintele  emite  dispoziții.  Împotriva  dispozițiilor
președintelui se poate face contestație la Colegiul director al Camerei.

(3) Funcţia de preşedinte este incompatibilă cu alte funcții eligibile in cadrul Uniunii.”

33. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 29 - (1) Executorii judecătoreşti din România sunt constituiţi la nivel naţional în Uniunea
Naţională  a  Executorilor  Judecătoreşti,  unica  organizaţie  profesională  a  executorilor
judecătorești, înfiinţată prin lege, cu personalitate juridică, de interes public.

(2) Uniunea are sediul în municipiul Bucureşti şi are ştampilă proprie, care cuprinde cel puţin
denumirea Uniunii şi stema României.

(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Uniunea are următoarele
funcţii: 

a) de strategie, prin elaborarea, în domeniul de competență a executorilor judecătorești, a
propriilor strategii  sau prin transmiterea de propuneri cu privire la strategiile elaborate de
către Ministerul Justiției în acest domeniu; 

b) de reglementare a activităţii, prin norme terţiare specifice, în cazurile prevăzute de lege;

c) de reprezentare pe plan intern şi internaţional a executorilor judecătoreşti; 

d)  de  îndrumare,  sprijin  şi  control  al  executorilor  judecătoreşti,  în  aplicarea  corectă  a
prevederilor legale în domeniul organizării şi exercitării profesiei de executor judecătoresc; 

e) de administrare a patrimoniului propriu. 

(4) În exercitarea funcţiilor care îi revin, Uniunea poate colabora cu autorităţile şi instituţiile
publice,  cu  alte  persoane  juridice  de  drept  public  sau  privat,  române  ori  străine,  pentru
realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.

(5) Organele de conducere ale Uniunii sunt:

a) Congresul executorilor judecătorești; 

b) Consiliul Uniunii; 

c) Biroul executiv al Consiliului Uniunii; 

d) Preşedintele Uniunii. 
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(6)  Calitatea de membri  în  organele  de conducere  ale  Uniunii  poate fi  deținută  numai  de
executorii judecătoreşti în exercițiul funcţiei, cu o vechime efectivă în profesie de cel puţin 7
ani la data alegerii, care nu au fost sancţionați disciplinar în ultimii 3 ani. 

(7) Membrii Colegiului director al Camerei nu pot fi membri ai Consiliului Uniunii. 

(8) Mandatul organelor alese ale Uniunii începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic
următor celui în care s-au organizat alegerile.

(9)  Demisia  din  organele  de  conducere  ale  Uniunii  se  înregistrează  în  registrul  de
corespondență al Uniunii și produce efecte după împlinirea unui termen de 15 zile de la data
înregistrării.

(10) Congresul executorilor judecătorești, denumit în continuare Congresul, este constituit din
membrii Consiliului Uniunii, președinții și vicepreşedinţii Colegiilor directoare ale Camerelor,
președintele Consiliului de disciplină și președintele Casei de Răspundere Civilă a Executorilor
Judecătorești, precum și reprezentanţii executorilor judecătoreşti, aleşi de Adunarea generală
a fiecărei Camere, după cum urmează:

a) 5 reprezentanți, pentru Camerele cu cel mult 50 de executori judecătorești;

b) 10 reprezentanți, pentru Camerele care au între 51 și 100 de executori judecătorești;

c) 15 reprezentanți, pentru Camerele cu peste 100 de executori judecătorești.

(11) Dispozițiile art. 26 alin. (2) rămân aplicabile.

(12) Congresul se întrunește în sesiuni ordinare, de regulă anual, şi în sesiuni extraordinare. 

(13) La Congres pot asista și alți executori judecătorești, fără drept de vot.”

34. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 30 - (1) Convocarea Congresului se face de către Consiliul Uniunii, cu cel puţin 45 de zile
înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a Camerelor şi prin publicarea pe pagina de
internet  a  Uniunii  a  datei,  locului  şi  ordinii  de zi.  Colegiile  directoare ale  Camerelor  sunt
obligate să comunice tuturor membrilor Camerei data, locul de desfăşurare a Congresului şi
ordinea de zi a acestuia.

(2) Camerele sunt obligate să comunice Uniunii lista nominală cu delegaţii la Congres cu cel
puţin 15 zile înainte de data Congresului.

(3) Delegaţii la Congres au libertatea să îşi exprime votul ţinând cont de strategia şi interesele
profesiei.

(4) Congresul este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi.

(5) În cazul în care nu se realizează cvorumul cerut la alin. (4) se face o nouă convocare a
Congresului în aceleaşi condiţii, peste cel mult o lună. La această convocare Congresul este
legal constituit prin prezenţa a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi.

(6) În cazul în care nu se realizează cvorumul cerut la alin. (5), Congresul va fi convocat și legal
constituit cu participarea a cel puțin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

(7) Congresul adoptă hotărâri cu votul majorităţii relative a membrilor prezenţi.”
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35. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 31 - (1) Congresul se întruneşte în sesiune extraordinară, la convocarea Consiliului Uniunii
sau  a  Camerelor,  dacă  acestea  reprezintă  cel  puţin  o  treime  din  numărul  executorilor
judecătorești în funcție.

(2) Convocarea Congresului în sesiune extraordinară se face în termen de 7 zile de la data
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 30 alin. (5). Congresul extraordinar se va ţine în cel
mult 30 de zile de la data convocării.”

36. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 32 - (1) Congresul are următoarele atribuţii:

a)  adoptă  și  modifică  statutul  Uniunii  și  al  Casei  de  Răspundere  Civilă  a  Executorilor
Judecătorești;

b) adoptă regulamentul privind alegerile;

c) alege și revocă vicepreşedinţii Consiliului Uniunii, din rândul membrilor acestuia, precum şi
membrii altor organe stabilite prin statutul Uniunii;

d)  alege  Comisia  de  cenzori  şi  Consiliul  de  conducere  al  Casei  de  Răspundere  Civilă  a
Executorilor Judecătorești, dintre delegații propuși de Camerele executorilor judecătorești;

e) alege reprezentanții Uniunii în organizațiile profesionale internaționale;

f)  validează  membrii  Consiliului  de  disciplină,  fiecare  Cameră  având  dreptul  la  câte  un
reprezentant;

g) aprobă raportul anual al Consiliului Uniunii;

h) aprobă bugetul  Uniunii,  al  Casei  de Răspundere Civilă  a Executorilor  Judecătorești  și  al
INPPEJ;

i)  aprobă cotele de contribuţie ale executorilor  judecătoreşti  la  Uniune,  potrivit  statutului
acesteia;

j) validează alegerea reprezentanţilor Camerelor şi a supleanţilor acestora în Consiliul Uniunii,
în condiţiile stabilite prin regulamentul privind  alegerile;

k) adoptă Codul deontologic al executorilor judecătoreşti;

l)  validează  alegerea  președintelui  Uniunii,  în  condiţiile  stabilite  prin  regulamentul  privind
alegerile;

m) alege vicepreședinții Uniunii, dintre membrii Consiliului Uniunii, în condiţiile stabilite prin
regulamentul privind  alegerile;

n)  aprobă  raportul  Consiliului  Uniunii  şi  al  Comisiei  de  cenzori,  execuţia  bugetară  şi
descărcarea de gestiune; 

o) alege organele de conducere ale INPPEJ;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a acesteia sau
statutul Uniunii.
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(2) Hotărârile Congresului sunt obligatorii pentru toţi executorii judecătorești.

(3) Procedura privind convocarea, organizarea şi desfăşurarea Congresului se stabileşte prin
regulament, aprobat de Consiliul Uniunii.”

37. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 33 - (1) Consiliul Uniunii este constituit din reprezentanții fiecărei Camere, aleși potrivit
următoarei norme de reprezentare:

a) 1 reprezentant, pentru Camerele cu cel mult 150 de executori judecătoreşti; 

b) 2 reprezentanți, pentru Camerele care au între 151 și 300 de executori judecătoreşti; 

c) 3 reprezentanţi, pentru Camerele care au peste 300 de executori judecătoreşti.

(2) Dispozițiile art. 26 alin. (2) rămân aplicabile.

(3)  Odată  cu  alegerea  reprezentanţilor,  Camerele  aleg  şi  câte  un  supleant  pentru  fiecare
reprezentant. Supleanţii înlocuiesc de drept reprezentanţii Camerelor în Consiliul Uniunii, ori
de câte ori aceştia nu îşi pot exercita mandatul. 

(4) Procedura alegerii reprezentaţilor şi a supleanţilor Camerelor în Consiliul Uniunii, precum şi
numărul supleanţilor se stabilesc prin regulamentul de alegeri. 

(5) Dintre membrii Consiliului Uniunii se aleg  cei doi vicepreşedinţi, în condiţiile stabilite prin
regulamentul de alegeri. După alegerea preşedintelui şi a celor doi vicepreşedinţi, supleanţii
acestora devin membri ai Consiliul Uniunii. Camerele vor desemna alți supleanți în Consiliul
Uniunii.

(6)  Funcţiile  de  preşedinte  şi  de  vicepreşedinte  sau  reprezentant  în  Consiliul  Uniunii  sunt
incompatibile cu funcţiile de preşedinte, vicepreședinte sau membru al Colegiului director al
Camerei, Consiliului de disciplină sau Consiliului de administrație al Casei de Răspundere Civilă
a Executorilor Judecătorești.

(7) Mandatul nefinalizat al președintelui  Uniunii  se consideră efectuat şi va fi continuat de
către unul dintre vicepreședinți, desemnat de Consiliul Uniunii.

(8) Mandatul nefinalizat al vicepreședintelui Uniunii se consideră efectuat şi va fi continuat de
către un delegat interimar, desemnat de Consiliul Uniunii dintre membrii acestuia.

(9) Reprezentanţii  Camerelor  în Consiliul  Uniunii,  precum şi  preşedintele,  şi  vicepreşedinţii
Consiliului Uniunii beneficiază de indemnizaţie, precum şi de alte drepturi stabilite de Congres.

(10) Consiliul Uniunii se convoacă, de regulă, trimestrial, în ședințe ordinare sau, ori de câte
ori este necesar, în ședințe extraordinare, de către președinte, sau, în caz de refuz, de către
Biroul Executiv al Consiliului Uniunii. Consiliul Uniunii este legal constituit în prezenţa a două
treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii relative a membrilor
prezenţi.”

38. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, care va avea următorul cuprins:

„Art.  331  -  (1)  Preşedintele  Uniunii  este  ales  prin  vot  general,  direct  și  secret  de  către
executorii  judecătorești  în  funcție  la  data  alegerilor,  dintre  membrii  Consiliului  Uniunii  şi
preşedinţii Camerelor, în condițiile stabilite de regulamentul de alegeri. Vicepreşedinţii Uniunii
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sunt  aleși  de  către  Congres,  dintre  membrii  Consiliului  Uniunii,  în  condițiile  stabilite  de
regulamentul de alegeri.

(2)  Preşedintele  Uniunii  este  şi  preşedintele  Consiliului  Uniunii  şi  al  Biroului  executiv  al
Consiliului Uniunii.

(3) Preşedintele Uniunii are următoarele atribuţii: 

a) reprezintă Uniunea în raporturile cu terţii, pe plan intern şi internaţional;

b) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Uniunii, preşedintele putând delega această atribuţie
unui dintre vicepreşedinți;

c) convoacă şi conduce şedinţele Congresului, ale Consiliului Uniunii şi ale Biroului executiv al
Consiliului Uniunii;

d) angajează personalul de specialitate şi administrativ al Uniunii, în condițiile stabilite prin
regulamentele interne, cu respectarea organigramei şi statului de funcţii, aprobate de către
Biroul executiv al Consiliului Uniunii; 

e) exercită, în condiţiile legii, acţiunea disciplinară împotriva executorilor judecătoreşti; 

f) comunică executorilor judecătoreşti, prin intermediul Camerelor, toate actele cu caracter
normativ adoptate de Consiliul Uniunii şi deciziile Biroului executiv al Consiliului Uniunii; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a acesteia și
statutul Uniunii. 

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Uniunii emite dispoziţii. Împotriva dispozițiilor
președintelui se poate face contestație la Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(5) În absenţă, preşedintele este înlocuit de unul dintre vicepreşedinţi, delegat de acesta. 

(6) Vicepreşedinţii Uniunii sunt și vicepreședinții Consiliului Uniunii, pe care o reprezintă, în
limitele mandatului acordat de preşedinte.

(7) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte se exercită pe durata a cel mult două mandate,
care pot fi şi succesive. Durata unui mandat este de 4 ani. 

(8) În cazuri excepţionale, când preşedintele sau vicepreşedinții se află în imposibilitatea de a-
şi mai exercita mandatul, în termen de 90 de zile de la vacantarea funcției și în condițiile
regulamentului de alegeri, se organizează alegeri pentru ocuparea funcțiilor devenite vacante.

(9)  Mandatul  nefinalizat  al  președintelui  Uniunii  se  consideră  mandat  efectuat.  Până  la
ocuparea  funcției  devenite  vacante,  interimatul  este  asigurat  de  către  unul  dintre
vicepreședinți sau, în caz de imposibilitate, de către unul dintre membrii Consiliului Uniunii,
desemnat de acesta.

(10) Mandatul nefinalizat al unuia dintre vicepreședinții Uniunii se consideră mandat efectuat.
Până la ocuparea funcției  devenite vacante, interimatul este asigurat  de către unul dintre
membrii Consiliului Uniunii, desemnat de acesta.”

39. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 34 – (1) Consiliul Uniunii îndeplineşte următoarele atribuţii:
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a) convoacă Congresul, potrivit regulamentului privind procedura de convocare, organizare şi
desfăşurare a Congresului, aprobat de Consiliul Uniunii;

b) validează candidaturile pentru funcția de președinte al Uniunii;

c) propune ministrului justiţiei actualizarea numărului posturilor de  executori judecătoreşti, a
numărului  posturilor  destinate  concursului  sau  examenului  pentru  dobândirea  calităţii  de
executor  judecătoresc  stagiar,  a  numărului  posturilor  destinate  examenului  de  definitivat,
numărului posturilor destinate concursului sau examenului de admitere în profesia de executor
judecătoresc pentru  persoanele  care au cel  puţin  6 ani  vechime în  funcţii  de specialitate
juridică și a numărului posturilor destinate schimbării sediului executorilor judecătorești; 

d) propune ministrului justiţiei aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului  sau  examenului  de  dobândire  a  calităţii  de  executor  judecătoresc  stagiar,
examenului de definitivat, a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor
judecătoresc pentru  persoanele  care au cel  puţin  6 ani  vechime în  funcţii  de specialitate
juridică și a concursului sau examenului de schimbare de sediului executorilor judecătorești; 

e) propune ministrului justiţiei onorariile minimale şi maximale pentru actele şi procedurile
îndeplinite în exercitarea funcţiei de către executorii judecătoreşti;

f) validează, prin hotărâre, examenele și concursurile organizate de către INPPEJ;

g) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Corpului de control al Uniunii;

h) aprobă regulamentele care, potrivit legii sau statului Uniunii, revin spre aprobare Consiliului
Uniunii;

i)  înaintează  Ministerului  Justiției  propuneri  de  modificare  a  dispozițiilor  legale  privind
executorii judecătorești;

j) organizează, la nivel național, programe care vizează alinierea la exigenţele internaţionale a
practicilor în domeniul de competență a executorilor judecătorești; 

k) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuția bugetară şi descărcarea anuală de gestiune
a preşedintelui; 

l) stabileşte, prin hotărâre, indemnizaţiile reprezentanţilor Camerelor în Consiliul Uniunii, a
preşedintelui,  vicepreşedinţilor  Consiliului  Uniunii,  ale  membrilor  Biroului  executiv  al
Consiliului  Uniunii,  precum şi  ale  membrilor  Comisiei  de  cenzori,  Consiliului  de  disciplină,
Consiliului  de  administraţie  al  Casei  de  Răspundere  Civilă  a  Executorilor  Judecătorești,
organelor de conducere ale INPPEJ şi indemnizaţiile membrilor altor organisme constituite la
nivelul Uniunii; 

m) acordă ordine, medalii şi titluri, în condiţiile stabilite prin statutul Uniunii;

n) aprobă sponsorizările şi mecenatele; 

o) stabilește data până la care se depun situațiile statistice lunare; 

p) acordă sprijin şi ajutor material executorilor judecătoreşti, în cazuri temeinic justificate;

q) stabilește anual, ținând seama și de propunerile înaintate de Camere sau de Biroul Executiv
al Consiliului Uniunii, programul de formare profesională continuă a executorilor judecătoreşti
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şi programul de pregătire profesională inițială a executorilor judecătoreşti stagiari, pe baza
avizului  Consiliului  Ştiinţific  al  INPPEJ,  precum  și  programul  de  pregătire  profesională  a
personalului de specialitate al Camerelor şi al Uniunii;

r) soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor Adunării generale a Camerei;

s) aprobă regulamentul privind organizarea și funcționarea INPPEJ;

t) aprobă anual, la propunerea Consiliului  de administrație al Casei de Răspundere Civilă a
Executorilor  Judecătorești,  cuantumul  primelor  de  asigurare  și  limita  minimă  a  valorii  de
asigurare de răspundere civilă a executorilor judecătorești.

u)  îndeplinește  alte  atribuții  prevăzute  de  prezenta  lege,  de  regulamentul  de  aplicare  a
acesteia sau de statutul Uniunii.

(2) Consiliul Uniunii poate să delege Biroului executiv al Consiliului Uniunii atribuţii prevăzute
la lit. d), lit. h), lit. k), lit. n), lit. p) și lit. s), în condiţiile prevăzute de statutul Uniunii. 

(3) Deciziile Biroului executiv al Consiliului Uniunii adoptate în condițiile alin. (2) sunt supuse
ratificării Consiliului Uniunii, în proxima ședință a acestuia.”

40. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, care va avea următorul cuprins:

„Art. 341 - (1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii este organul executiv al Consiliului Uniunii,
cu  activitate  permanentă  şi  de  legătură  cu  Camerele,  şi  se  compune  din  5  membri:
preşedintele, doi vicepreşedinţi şi doi membri, aleşi de Consiliul Uniunii dintre membrii săi, în
condițiile stabilite prin regulamentul de alegeri.

(2) Biroul executiv al Consiliului Uniunii se întrunește lunar în ședință ordinară și, ori de câte
ori este nevoie, în ședințe extraordinare, la convocarea președintelui sau, în caz de refuz al
acestuia, de către majoritatea membrilor.

(3)  În  îndeplinirea  atribuţiilor  sale,  Biroul  executiv  al  Consiliului  Uniunii  emite  decizii
obligatorii pentru executorii judecătorești. 

(4) Biroul executiv al Consiliului Uniunii funcţionează legal în prezenţa majorităţii membrilor
săi şi adoptă decizii cu majoritatea relativă a voturilor celor prezenţi.

(5) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuţii: 

a) asigură activitatea permanentă a Consiliului Uniunii; 

b) propune ministrului  justiţiei  numirea în funcţie a executorilor  judecătoreşti,  schimbarea
sediului  biroului  executorilor  judecătoreşti,  asocierea,  prelungirea  şi  încetarea  asocierii
executorilor  judecătoreşti,  suspendarea  şi  încetarea  suspendării  din  exercițiul  funcţiei  de
executor judecătoresc, revocarea ori încetarea funcției de executor judecătoresc; 

c)  pregătește  proiectele  de  documente  care  vor  fi  prezentate  Consiliului  Uniunii,  spre
dezbatere şi aprobare; 

d) elaborează informarea anuală a activității Uniunii, pe care o supune aprobării Consiliului
Uniunii;

e) elaborează proiectul de buget anual al Uniunii, asigură gestionarea curentă a patrimoniului,
urmăreşte întocmirea bilanţului financiar-contabil şi executarea bugetului;
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f) asigură execuţia bugetară şi urmăreşte realizarea resurselor bugetului Uniunii; 

g) propune Consiliului Uniunii cotele de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Uniune;

h)  propune  Consiliului  Uniunii  programul  de  formare  profesională  continuă  a  executorilor
judecătoreşti  şi  programul  de  pregătire  profesională  inițală  a  executorilor  judecătoreşti
stagiari,  precum  și  programul  de  pregătire  profesională  a  personalului  de  specialitate  al
Camerelor şi al Uniunii;

i)  ia  orice  măsuri  urgente  ce  se  impun  cu  privire  la  organizarea  profesiei  şi  la  statutul
executorului judecătoresc, în perioada cuprinsă între şedinţele Consiliului Uniunii; 

j) elaborează şi supune aprobării Consiliului Uniunii planul anual de control;

k) asigură, prin registrul prevăzut la art. 35 alin. (3) lit. a), evidenţa executorilor judecătoreşti
şi a formelor de exercitare a profesiei;      

l)  centralizează  datele  statistice  privind  activitatea  executorilor  judecătorești  pe  baza
rapoartelor anuale ale Camerelor, pe care le comunică Ministerului Justiției;

m)  solicită  INPPEJ  informări  cu  privire  la  îndeplinirea  de  către  executorii  judecătorești  a
obligațiilor de participare la formele de pregătire profesională continuă și de către executorii
judecătorești stagiari a obligațiilor de participare la formele de pregătire profesională inițială,
care decurg din lege și contractul de desfășurare a stagiului;

n) dispune, la propunerea INPPEJ sau din oficiu, încetarea calității de executor judecătoresc
stagiar;

o)  organizează  serviciile  proprii  ale  Uniunii  şi  aprobă  organigrama  şi  statul  de  funcţii  ale
personalului de specialitate şi administrativ al Uniunii; 

p) aprobă organigrama, statul de funcții și coordonează activitatea tuturor entităților înființate
în cadrul Uniunii; 

q) aprobă proiectul de buget anual, execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune a entităţilor
înfiinţate în cadrul Uniunii; 

r) analizează raportul Consiliului de disciplină şi propune măsurile ce se impun; 

s)  analizează  sinteza  controlului  profesional  întocmită  de  corpul  de  control  al  Uniunii  şi
propune măsurile ce se impun; 

t) soluționează contestațiile formulate împotriva deciziilor Colegiilor directoare ale Camerelor;

u) coordonează activitatea de creare şi funcţionare a sistemului şi reţelelor de informatizare
între  Uniune  şi  Camere,  precum şi  la  nivelul  birourilor  executorilor  judecătoreşti,  potrivit
programelor proprii şi celor derulate în cooperare cu alte entitățile de drept public sau privat;

v) asigură coordonarea și funcționarea registrelor prevăzute la art. 35 alin. (3);    

w)  solicită  INPPEJ,  ori  de  câte  ori  este  necesar,  organizarea  examenului  sau,  după  caz,
concursului  de  dobândire  a  calităţii  de  executor  judecătoresc  stagiar,  examenului  de
definitivat,  concursului  sau  examenului  de  admitere  în  profesia  de  executor  judecătoresc
pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică, precum și
a concursului sau examenului de schimbare a sediului executorilor judecătorești;
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x)  soluţionează  sesizările  formulate  împotriva  executorilor  judecătoreşti  sau  împotriva
Camerelor;

y) acceptă donaţii, legate, mecenate și sponsorizări făcute Uniunii;

z)  asigură  aducerea  la  îndeplinire  a  hotărârilor  Congresului  şi  ale  Consiliului  Uniunii  şi
supraveghează respectarea acestor hotărâri de către Camere și executorii judecătorești;

aa)  convoacă  și  conduce  ședințele  Adunărilor  generale  ale  Camerelor,  în  situația  în  care
organele de conducere ale Camerei refuză convocarea acestora;

bb) convoacă ședințele Consiliului Uniunii, în cazul refuzului preşedintelui Uniunii;

cc) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a acesteia și statutul
Uniunii.”

41. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 35 - (1) În cadrul Uniunii se organizează şi funcţionează în baza prezentei legi, ca entități
de interes public, cu personalitate juridică:

a) Casa de Răspundere Civilă a Executorilor Judecătorești;

b) Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești.

(2) În cadrul Uniunii funcționează, ca structuri fără personalitate juridică:

a) Comisia de cenzori; 

b) Consiliul de disciplină; 

c) Corpul de control. 

(3) La nivelul Uniunii se înfiinţează, funcţionează şi se administrează următoarele registre:

a) Registrul  Naţional de Evidenţă a Executorilor  Judecătoreşti, denumit  RNEEJ,  în care se
înregistrează executorii judecătoreşti şi formele în care aceştia îşi exercită funcția;

b) Registrul Național de Evidență a Executărilor Silite, denumit în continuare RNEES, ținut în
format  electronic,  în  care  sunt  înregistrate  procedurile  de  executare  silită  deschise  în
condițiile legii;

c) Registrul Electronic de Publicitate a Vânzării Bunurilor Supuse Executării Silite, precum și ale
Bunurilor Supuse Valorificării  de către Executorii  Judecătoreşti și  de Evidență a Licitațiilor,
denumit în continuare REPES, care funcţionează ca un sistem informatic prin intermediul căruia
toţi  executorii  judecătoreşti  efectuează  publicitatea  la  nivel  naţional  a  vânzării  bunurilor
mobile  cu valoare mai mare de 5.000 de lei  şi  a bunurilor  imobile  aflate în procedura de
executare silită și obțin dovada efectuării publicității. Prin registru, Uniunea asigură accesul
public, online și gratuit la informațiile privind vânzarea bunurilor supuse executării silite.

d)  Registrul  Unic  al  Actelor  de  Adjudecare,  denumit  în  continuare  RUAA,  ținut  în  format
electronic, în care sunt înregistrate actele de adjudecare cu numere unice de identificare,
conform procedurii stabilite prin regulament.

e) alte registre prevăzute de lege.
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(4) Cu respectarea termenelor prevăzute de Codul de procedură civilă, executorii judecătorești
sunt obligați să înregistreze în registrul prevăzut la alin. (3) lit. c) informațiile privind vânzarea
bunurilor supuse executării silite şi să atașeze publicația de vânzare.

(5) Informațiile cuprinse în registrul prevăzut la alin. (3) lit. c) pot fi modificate doar de către
administratorul acestuia, la solicitarea executorilor judecătorești, conform procedurii stabilite
prin regulament.

(6) Regulamentul privind organizarea și funcționarea registrelor prevăzute la alin. (3) se aprobă
de Consiliul Uniunii, la propunerea Biroului executiv Consiliul Uniunii. 

(7) La nivelul Uniunii se pot înfiinţa şi alte organisme sau registre potrivit legii, regulamentului
de aplicare a acesteia ori statutului Uniunii”.

42.  După  articolul  35  se  introduc  două  noi  articole,  articolele  351  și  352,  care  vor  avea
următorul cuprins:

„Art.  351 -  (1)  În  cadrul  Uniunii  se  înființează,  se  organizează  și  funcționează  INPPEJ,  cu
personalitate juridică, în condițiile stabilite prin prezenta lege și prin regulamentul propriu,
aprobat prin hotărâre a Consiliului Uniunii.

(2) INPPEJ asigură perfecționarea activității de executare silită, pregătirea profesională inițială
și, după caz, continuă a executorilor judecătorești și a executorilor stagiari, a altor specialiști,
a  personalului  de  specialitate  al  birourilor  executorilor  judecătorești,  al  Camerelor  și  al
Uniunii,  având  dreptul  de  a  elibera  diplome  sau  certificate  de  absolvire  recunoscute  de
instituțiile publice și private abilitate.

(3) INPPEJ are sediul în municipiul București, are ștampilă care cuprinde denumirea sa și stema
României  și  siglă  proprie.  INPPEJ  se  înființează,  se  organizează  și  funcționează  în  baza
prezentei legi, fără îndeplinirea altor formalități.

(4)  Statutul  INPPEJ,  regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a  acestuia,  precum  și
modalitățile  de  formare  profesională  inițială  sau,  după  caz,  continuă  a  executorilor
judecătorești și a executorilor stagiari, a personalului de specialitate al birourilor executorilor
judecătorești, al Camerelor și al Uniunii se aprobă prin hotărâre a Consiliului Uniunii.

(5)  INPPEJ  organizează,  la  solicitarea  Biroul  executiv  al  Consiliului  Uniunii,  concursul  sau
examenul de dobândire a calităţii de executor judecătoresc stagiar, examenul de definitivat,
concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele
care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică, concursul sau examenul de
schimbare a sediului  executorilor  judecătorești,  în  condiţiile  legii  şi  ale  regulamentului  de
organizare şi desfăşurare a acestora, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea
Consiliului Uniunii.

(6) Organele de conducere ale INPPEJ sunt:

a) Consiliul director;

b) Președintele.

c) Vicepreședintele.

(7) Consiliul Director este ales de Consiliul Uniunii, potrivit regulamentului de alegeri. 
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(8) Președintele și vicepreședintele sunt aleși de către Consiliul Uniunii, potrivit regulamentului
de alegeri.

(9)  În  cadrul  INPPEJ  funcționează  Consiliul  științific,  ca  organ  cu  atribuții  în  procesul  de
formare inițială și pregătire profesională continuă. 

(10)  Consiliul  științific  este  numit  de  către  Consiliul  Uniunii,  la  propunerea  Președintelui
INPPEJ.

(11) Mandatul organelor de conducere al Consiliului Științific al INPPEJ are o durată de 4 ani și
începe  la  data  de  1  ianuarie  a  anului  calendaristic  următor  celui  în  care  s-au  organizat
alegerile.

(12)  Demisia  din  organele  de  conducere  ale  INPPEJ  se  înregistrează  în  registrul  de
corespondență al INPPEJ și produce efecte după împlinirea unui termen de 15 zile de la data
înregistrării.

Art. 352 - (1) Comisia de cenzori a Uniunii este compusă din 3 membri, dintre care 2 executori
judecătorești  aleși  de  Congres  şi  un  expert  contabil  desemnat  de  Congres,  la  propunerea
Consiliului Uniunii. 

(2) Cenzorii nu pot exercita mai mult de două mandate. Durata unui mandat este de 4 ani și
începe  la  data  de  1  ianuarie  a  anului  calendaristic  următor  celui  în  care  s-au  organizat
alegerile.

(3) Demisia din calitatea de membru al Comisiei de cenzori se înregistrează în registrul de
corespondență al Uniunii și produce efecte după împlinirea unui termen de 15 zile de la data
înregistrării.

(4) Mandatul încetat ca efect al demisiei se consideră mandat efectuat.

(5) Cenzorii îşi desfăşoară activitatea potrivit statutului Uniunii.

(6) Calitatea de cenzor este incompatibilă cu orice altă funcție eligibilă în cadrul Uniunii.”

43. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.  36   -  (1)  Executorii  judecătoreşti  îşi  exercită  personal  atribuţiile  şi  se  bucură  de
stabilitate în funcţie, neputând fi transferaţi în circumscripţia altei judecătorii fără acordul lor.

(2) Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate
asupra executorului judecătoresc sau în biroul acestuia sunt inviolabile, putând fi ridicate în
original, numai în condiţiile legii.”

44. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 37 - Activitatea executorului judecătoresc care îndeplineşte condiția prevăzută la art. 15
lit.  c),  precum și  a  executorului  judecătoresc stagiar,  este considerată  vechime în  funcţie
juridică de specialitate.”

45. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minime
şi maxime stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.
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(2) Consiliul Uniunii propune ministrului justiţiei onorariile minimale şi maximale pentru actele
şi procedurile îndeplinite în exercitarea funcţiei de către executorii judecătoreşti, având în
vedere următoarele criterii:

1. natura, obiectul și complexitatea serviciului prestat;

2. timpul şi volumul de muncă necesare pentru îndeplinirea serviciului prestat;

3. cheltuielile legate de organizarea, funcționarea și desfășurarea activității în cadrul formelor
de exercitare a profesiei de executor judecătoresc;

4. indicele ratei inflației.

(3) Onorariile executorilor judecătorești se actualizează cel puțin o dată la 5 ani.

(4)  Onorariile  executorilor  judecătorești,  stabilite  prin  ordin  al  ministrului  justiției,  pentru
punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii, nu pot fi mai mici
de 20% din salariul minim brut pe economie.

(5) Prin ordinul ministrului justiției se stabilește și suma minimă care se încasează cu titlu de
avans din onorariul de executare silită, prevăzută la art. 44 lit. n), care nu poate fi mai mică
de 20% din salariul minim brut pe economie.

(6) Onorariul stabilit în cadrul dosarului de executare silită nu poate fi diminuat sub limita
minimă stabilită prin ordinul ministrului justiției.

(7) Executorul judecătoresc îşi poate diminua onorariul stabilit prin încheierea de stabilire a
cheltuielilor de executare, dar fără a scădea sub limita minimă stabilită prin ordinul ministrului
justiției.

(8) Ministrul justiţiei stabilește onorarii minimale şi maximale pentru persoanele cu venituri sub
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, precum şi posibilitatea achitării acestora
în mai multe tranşe.

(9) Executorii judecătoreşti nu pot condiţiona executarea silită a titlurilor executorii de plata
integrală a onorariului.”

46. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, care va avea următorul cuprins:

„Art. 391 - (1) Executorii judecătoreşti au următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Uniunii şi ale Camerelor, în condiţiile
prevăzute în regulamentul de alegeri; 

b) să se adreseze organelor Uniunii şi ale Camerelor şi să primească informaţiile solicitate, în
condiţiile stabilite prin statutul Uniunii sau actele normative interne; 

c) să poarte însemnele Uniunii şi ale Camerelor;

d)  să  aibă  acces  la  toate  datele  care  privesc  organizarea  administrativă  a  activităţii
executorilor judecătoreşti, atât la nivelul Camerelor, cât şi al Uniunii; 

e) să participe, la cererea formulată în scris, la şedinţele organelor Camerelor şi ale Uniunii,
atunci când au un interes propriu, în vederea susţinerii acestuia; 
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f) să beneficieze de sprijin financiar în caz de întrerupere a activităţii din cauza incapacităţii
temporare de muncă; 

g) să participe la manifestări profesionale organizate în ţară şi străinătate;

h) orice alte drepturi prevăzute de lege.

(2) Executorul  judecătoresc îşi  poate face cunoscute datele profesionale atât  cu privire la
persoana sa, cât şi cu privire la locul unde îşi exercită funcţia numai prin pagina de internet a
Uniunii şi a Camerei şi prin pagina de internet proprie a formei de exercitare a profesiei.”

47. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.  40  -  (1)  Executorii  judecătoreşti  au  dreptul  la  concediu  de  odihnă  de  30  de  zile
lucrătoare, în condiţiile stabilite prin statutul Uniunii. Executorii judecătoreşti au obligaţia de
a înştiinţa Camera în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea în legătură cu perioada în
care vor efectua concediul de odihnă.

(2)  Executorii  judecătoreşti  nu  pot  absenta  de  la  birou  mai  mult  de  5  zile  lucrătoare
consecutive,  fără  a  informa  Camera  în  care  își  desășoară  activitatea  şi  fără  a  asigura
funcţionarea arhivei, în condiţiile legii.

(3) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (2), Colegiul director al Camerei poate delega un alt
executor judecătoresc pentru îndeplinirea atribuţiilor executorului judecătoresc absent.”

48. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.  41.  -  Executorii  judecătoreşti  beneficiază  de drepturile  de asigurări  sociale  pe  baza
contribuţiei la sistemul asigurărilor sociale de stat şi/sau la sistemul privat, în condiţiile legii.”

49. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Exercitarea funcției de executor judecătoresc este incompatibilă cu: 

a) desfăşurarea unei activităţi salarizate sau remunerate, cu excepţia: 

1. activității și funcţiei didactice din învăţământul superior şi de cercetare ştiinţifică;

2. activităţii literare, artistice şi publicistice; 

3. activităţii de cercetare și creaţie tehnico-ştiinţifică;

4. calităţii de deputat sau senator ori de consilier în consiliile judeţene sau locale, pe durata
mandatului; 

5.  calităţii  de  membru  în  organele  de  conducere  sau  în  alte  organisme  ale  Uniunii,  ale
Camerelor ori în alte organizaţii interne şi internaţionale la care Uniunea sau Camerele sunt
afiliate ori cu care colaborează;

6. calităţii de membru în cadrul unei asociaţii sau fundaţii;

7. altor activități desfășurate în interesul profesiei, cu acordul Consiliului Uniunii.

b) exercitarea unei funcţii publice sau de demnitate publică, alta decât cea prevăzută la lit. a)
pct. 4; 

c) exercitarea funcției de judecător, procuror, magistrat asistent sau grefier; 
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d) exercitarea profesiei de avocat, consilier juridic, notar public sau practician în insolvenţă; 

e) desfășurarea directă sau prin persoane interpuse, de activități de producţie, comerţ sau alte
activităţi de prestări de servicii;

f) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat comanditat în societăţile în
comandită  simplă  sau  pe  acţiuni,  administrator  al  unei  societăţi  cu  răspundere  limitată,
membru sau preşedinte al unui consiliu de administraţie, membru al consiliului de conducere,
director general sau director al unei societăţi pe acţiuni.”

50. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 44 -  Executorii judecătoreşti au următoarele obligaţii:

a)  să  respecte  dispoziţiile  legii,  ale  regulamentului  de  aplicare  a  acesteia,  ale  statutului
Uniunii,  statutului  Casei  de  Răspundere  Civilă  a  Executorilor  Judecătorești  şi  ale  Codului
deontologic al executorilor judecătoreşti; 

b) să respecte hotărârile organelor alese ale Uniunii, ale Camerelor, precum şi ale comisiilor de
specialitate sau ale altor entităţi create la nivelul Uniunii, să îndeplinească sarcinile ce le-au
fost încredinţate şi să acţioneze pentru realizarea scopului Uniunii; 

c) să participe la şedinţele organelor de conducere din care fac parte;

d) să participe la şedinţele Adunărilor generale ale Camerelor; 

e) să participe la manifestări profesionale organizate de Uniune și de Camere;

f) să păstreze faţă de terţi confidenţialitatea dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în
cadrul organelor de conducere; 

g) să aibă un comportament demn în exercitarea funcţiei;

h) să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, participând cel puțin o dată la trei ani,
la programele de pregătire profesională organizate de INPPEJ;

i) să asigure pregătirea profesională a executorilor judecătoreşti stagiari repartizaţi de către
Colegiul director al Camerei, precum şi a personalului angajat; 

j) să achite în termenele stabilite obligațiile bănești profesionale; 

k)  să respecte dispoziţiile  legale  cu privire la  stabilirea,  încasarea şi,  după caz,  achitarea
obligațiilor bănești profesionale;

l) să îşi declare domiciliul fiscal în România;

m) să comunice Camerei şi Uniunii situațiile statistice lunare;

n) să încaseze cu titlu de avans, după încuviințarea de către instanță a executării  silite și
înainte de efectuarea actelor de excutare silită, suma minimă stabilită prin ordinul ministrului
justiției prevăzut la art. 39 alin. (5);   

o)  să  păstreze  originalul  tuturor  actelor  emise  în  dosarele  de  executare  sau  în  dosarele
constituite pentru exercitarea altor atribuții prevăzute de lege, precum și originalul ori, după
caz, copia actelor primite de acesta în exercitarea funcției;
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p) să efectueze la termen și în mod complet înregistrările necesare în registrele prevăzute la
art.  35  alin.  (3)  lit.  b),  lit.  c)  și  d),  să  păstreze  la  dosarul  de  executare  dovada  acestor
înregistrări;

q) să deschidă conturi de consemnare la orice instituţie de credit autorizată să își desfășoare
activitatea în România și să le declare la Uniune, urmând ca acestea să fie publicate în RNEEJ;

r) să deschidă, doar în România, cont profesional pentru încasarea onorariilor, la instituţii de
credit autorizate să își desfășoare activitatea în România;

s) să nu încaseze și/sau să nu plătească, în interesul propriu ori al formei de exercitare a
profesiei, sume de bani din contul de consemnare, cu excepția onorariului cuvenit în cadrul
procedurii execuționale, pe care îl transferă în contul formei de exercitare a profesiei;

t) să nu încaseze în numerar sume de bani din contul de consemnare;

u) să păstreze și să efectueze în mod corespunzător înregistrările în registrele prevăzute de
lege și de normele interne ale profesiei;

v) să încaseze onorariile cuvenite în termen de 15 zile de la îndeplinirea condițiilor legale
pentru  efectuarea  operațiunilor  de  eliberare  sau  de  distribuire  a  sumelor  realizate  din
executarea silită.”

51. După articolul 44 se introduc trei noi articole, articolele 441 - 443, care vor avea următorul
cuprins:

„Art.  441 -  (1)  Executorii  judecătoreşti  au  obligaţia  întocmirii  şi  transmiterii  lunare  a
evidenţelor statistice ale actelor şi procedurilor îndeplinite, în condițiile stabilite prin hotărâre
a Consiliului Uniunii, atât Uniunii, cât şi Camerei în care îşi desfăşoară activitatea. 

(2) Situaţia statistică trebuie să corespundă întocmai cu datele cuprinse în registrele prevăzute
la art. 121 şi în evidenţele financiar-contabile.

(3) În cazul în care, în situaţia statistică lunară transmisă de executorii judecătoreşti, nu este
menţionat ca fiind instrumentat niciun act sau procedură, Colegiul director al Camerei poate
dispune verificări şi luarea măsurilor care se impun.

Art.  442 -  La  cererea  Ministerului  Justiției,  organele  profesiei  de  executor  judecătoresc  și
executorii judecătorești au obligația de a transmite datele statistice sau informațiile deținute.

Art. 443  - Reprezintă obligații bănești profesionale acele obligații de plată a oricăror sume de
bani,  datorate  potrivit  legii,  care  rezultă  sau  care  au  legătură  cu  exercitarea  funcției  de
executor judecătoresc, precum:

a) cotele de contribuție profesională datorate Camerei şi Uniunii;

b) prima de asigurare datorată Casei de Răspundere Civilă a Executorilor Judecătorești;

c) cotizațiile profesionale;

d) alte asemenea obligații stabilite prin lege.”

52. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 45 – (1) Răspunderea civilă a executorului judecătoresc poate fi angajată, în condiţiile
legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.
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(2) Asigurarea de răspundere civilă a executorilor judecătorești este obligatorie și se realizează
prin casa de răspundere civilă constituită în acest scop.

(3) Sub sancțiunea suspendării din exercițiul funcției, executorii judecătoreşti au obligaţia să
încheie contractul de asigurare înainte de începerea activităţii și să îndeplinească obligația de
plată a primei anuale de asigurare pe toată durata exercitării funcției. 

(4) În cadrul Uniunii funcționează, fără îndeplinirea altor formalități, Casa de Răspundere Civilă
a  Executorilor  Judecătorești,  cu  personalitate  juridică,  în  condiţiile  stabilite  prin  statutul
acesteia, aprobat de Congres.

(5)  Statutul  Casei  de  Răspundere  Civilă  a  Executorilor  Judecătorești  stabilește  condițiile,
criteriile și procedura de asigurare civilă  de risc profesional în cadrul profesiei,  precum și
normele,  procedura  și  limitele  legale  de  plată  a  prejudiciilor  stabilite  prin  hotărâri
judecătorești definitive.

(6) Limita minimă a valorii de asigurare și nivelul primei de asigurare se stabilesc anual de
către Consiliul Uniunii.

(7) Organele de conducere ale Casei de Răspundere Civilă a Executorilor Judecătorești sunt:

a) Congresul executorilor judecătorești;

b) Consiliul Uniunii;

c) Consiliul de administrație;

d) Președintele.

(8) Mandatul Consiliului de administrație, al președintelui și al Comisiei de cenzori are o durată
de 4 ani  și  începe  la  data de 1 ianuarie  a anului  calendaristic  următor celui  în  care s-au
organizat alegerile. 

(9)  Demisia  din  organele  de  conducere  ale  Casei  de  Răspundere  Civilă  a  Executorilor
Judecătorești se înregistrează în registrul de corespondență al Casei de Răspundere Civilă a
Executorilor Judecătorești și produce efecte după împlinirea unui termen de 15 zile de la data
înregistrării.”

53. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.  46  -  Este  interzis  executorilor  judecătoreşti  să  dobândească  bunuri  cu  încălcarea
dispozițiilor prevăzute de art. 1654 din Codul civil.”

54. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 47 - Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc intervine pentru următoarele
abateri:

a) încălcarea obligaţiilor legale cu privire la păstrarea secretului profesional; 

b) încălcarea regimului  incompatibilităţilor şi al interdicţiilor prevăzute de lege; 

c)  săvârşirea unor fapte care aduc atingere ordinii  publice,  bunelor  moravuri  ori  probităţii
profesionale;
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d)  neîndeplinirea  obligaţiilor  privind  formarea  profesională  a  executorilor  judecătoreşti
stagiari;

e)  neîndeplinirea  obligaţiei  de  a  participa  la  formele  de  pregătire  profesională  continuă
prevăzută la art. 44 lit. h);

f) neglijența gravă sau repetată, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege în una sau mai
multe lucrări sau întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile;

g) absența nejustificată de la birou, în mod repetat;

h)  nerespectarea  dispozițiilor  legale  privind  asigurarea  publicității  vânzărilor  prin  licitații
publice;

i) nerespectarea obligațiilor privind verificările şi înscrierile în registrele prevăzute la art. 35
alin. (3) lit. b) – d), potrivit normelor şi instrucţiunilor privind metodologia de lucru cu aceste
registre;

j) încălcarea competenţei teritoriale stabilite în condițiile legii; 

k) sustragerea sau refuzul de a se supune controlului profesional; 

l) nerespectarea dispoziţiilor, deciziilor şi hotărârilor organelor de conducere ale Uniunii şi ale
Camerelor, emise în condiţiile legii;

m) desfășurarea activității într-o altă formă de exercitare a profesiei decât cea înregistrată în
RNEEJ sau într-un alt sediu decât cel înregistrat în RNEEJ ori desfășurarea activității pe durata
suspendării din exercițiul funcției;

n) neachitarea integrală şi la scadenţă a obligațiilor bănești profesionale;

o) nedepunerea la termen a situaţiei statistice şi a altor date solicitate de Cameră sau de
Uniune;

p) nerespectarea dispozițiilor legale privind stabilirea și încasarea cheltuielilor de executare și
a onorariilor;

q) neîndeplinirea obligaţiei stabilite prin hotărârea definitivă a Consiliului de disciplină de a
participa la una dintre formele de pregătire profesională, conform art. 49 alin. (3);

r) nerespectarea dispoziţiilor Codului deontologic al executorilor judecătoreşti; 

s) absenţe nejustificate de la Adunările generale ale Camerei şi de la acţiunile profesionale
organizate de Colegiul director al Camerei sau organele de conducere ale Uniunii;

t) refuzul nejustificat de a îndeplini actele şi procedurile repartizate de preşedintele Camerei
din care face parte;

u) retragerea în numerar din contul de consemnare, personal sau prin persoane interpuse, a
oricăror sume de bani;

v) întârzierea nejustificată în eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate în urma procedurii
de executare silită;

w) eliberarea fără justificare a sumelor de bani în alt dosar decât în cel în care acestea au fost
recuperate;
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x) nerespectarea obligației prevăzute la art. 39 alin. (9).

y) efectuarea publicității datelor profesionale prin alte modalități decât cele prevăzute la art.
391 alin. (2);”

55. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 48 - (1) Acţiunea disciplinară se exercită de ministrul justiţiei, de preşedintele Uniunii sau
de Colegiul director al Camerei şi se judecă de Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii.

(2)  Consiliul  de  disciplină  funcţionează  ca  organ  de  jurisdicţie  la  nivel  naţional,  în  baza
regulamentului aprobat de Consiliul Uniunii. Consiliul de disciplină îşi desfăşoară activitatea în
mod independent şi nu se subordonează organelor de conducere ale Uniunii.

(3)  Consiliul  de  disciplină  este  compus  din  câte  doi  reprezentanţi  ai  fiecărei  Camere,  cu
execepția Camerei Executorilor Judecătorești București, care va desemna 3 membri aleşi de
Adunarea generală a Camerei, în condițiile regulamentului de alegeri.

(4) Membrii  Consiliului  de disciplină  pot fi  numai  executori  judecătorești  cu  o vechime de
minimum 7 ani în funcția de executor judecătoresc, care nu au fost sancționați disciplinar în
ultimii 4 ani. Mandatul membrilor Consiliului de disciplină este de 4 ani şi începe la data de 1
ianuarie a anului calendaristic următor validării acestora de către Congres.

(5) Consiliul  de disciplină are un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi cu votul majorităţii
membrilor săi în cadrul primei ședințe de plen, convocate de președintele Uniunii, în primele
60 de zile de la începerea mandatului. 

56. După articolul 48 se introduc trei noi articole, articolele 481 - 483, care vor avea următorul
cuprins:

„Art. 481 - (1) Consiliul de disciplină soluționează cauzele în completuri de câte trei membri,
desemnați în mod aleatoriu.

(2)  Contestațiile  împotriva  hotărârilor  se  soluționează  de  către  Consiliul  de  disciplină  în
completuri de câte cinci membri, desemnați în mod aleatoriu.

(3) În cazul în care un membru al Consiliului de disciplină refuză de 3 ori în cadrul aceluiași
mandat, în mod nejustificat, participarea în completul  în care a fost desemnat, acestuia îi
încetează de drept calitatea de membru al Consiliului de disciplină. Preşedintele Consiliului de
disciplină propune Consiliului Uniunii constatarea încetării de drept a calității de membru al
Consiliului de disciplină, precum și declanșarea procedurii de alegere a unui nou membru.

(4) Membrii Consiliului de disciplină care au făcut parte din completurile de trei nu pot face
parte din completurile de cinci în soluționarea aceleiași cauze.

Art. 482 - Este incompatibil să facă parte din completurile Consiliului de disciplină executorul
judecătoresc care:

a)  este  reprezentantul  Camerei  în  cadrul  căreia  își  desfășoară  activitatea  executorul
judecătoresc cercetat disciplinar;

b) a contribuit, direct ori indirect, la declanșarea acțiunii disciplinare;
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c) este asociat ori coordonator pe durata stagiului, fost soț sau este soţ, logodnic, concubin,
rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu unul dintre candidați.

Art. 483 - (1) Acţiunea disciplinară se exercită numai după efectuarea cercetării prealabile de
către inspectori din cadrul corpului de control al ministrului justiţiei sau, după caz, din cadrul
Uniunii ori de către Colegiul director al Camerei.

(2)  În  cadrul  cercetării  prealabile,  citarea  celui  în  cauză  este  obligatorie,  acesta  fiind
îndreptăţit să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului de cercetare disciplinară şi să îşi formuleze
apărarea.

(3) Neprezentarea sau refuzul executorului judecătoresc de a formula apărări nu împiedică
finalizarea cercetării. Pentru motive justificate, la cererea acestuia, poate fi acordat un singur
termen, care nu poate depăși 10 zile.

(4) Cercetarea prealabilă se efectuează în termen de 60 de zile de la data dispunerii acesteia.

(5) În urma cercetării  prealabile,  ministrul  justiţiei  sau,  după caz,  preşedintele  Uniunii  ori
Colegiul director al Camerei poate exercita acţiunea disciplinară.

(6) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de 6 luni de la data luării la cunoștință a
săvârșirii abaterii, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii acesteia.

(7) Curgerea termenului  de prescripție pentru promovarea acțiunii  disciplinare se suspendă
dacă împotriva executorului judecătoresc s-a înregistrat o plângere penală având ca obiect
săvârșirea  aceleiași  fapte,  până  la  soluționarea  procesului  penal.  Dacă  după  introducerea
acțiunii disciplinare a fost înregistrată o plângere penală având ca obiect săvârșirea aceleiași
fapte, acțiunea disciplinară se suspendă până la soluționarea procesului penal.

(8)  Consiliul  de  disciplină  citează  părţile  şi  soluționează  cauza  disciplinară  într-un  termen
rezonabil, cu obiectivitate și imparțialitate, urmărind asigurarea unei practici unitare.

(9) Acţiunea disciplinară se soluţionează printr-o hotărâre motivată, care se comunică părţilor
şi Camerei în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea cel cercetat, în termen de 10 zile
de la pronunţare. 

(10) Hotărârea prin care se soluţionează acţiunea disciplinară cuprinde cel puțin următoarele: 

a) numele și prenumele membrilor completului, numărul dosarului, data şedinţei de judecată; 

b) titularul acțiunii disciplinare, numele și prenumele executorului judecătoresc;

c) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a acesteia;

d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția, arătându-se atât motivele pentru
care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat apărările formulate în cauză; 

e) soluția dispusă şi temeiul de drept al acesteia;

f) calea de atac şi termenul în care hotărârea poate fi atacată; 

g) instanţa competentă să judece calea de atac. 

(11)  Împotriva  hotărârii  pronunțate  de  Consiliul  de  disciplină,  executorul  judecătoresc,
respectiv titularii acţiunii disciplinare prevăzuţi la art. 48 alin. (1)  pot formula contestație, în
termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de disciplină.
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(12)  Contestația  se  soluţionează de  Consiliul  de disciplină,  prin  hotărâre.  În  cazul  în  care
acţiunea  disciplinară  a  fost  exercitată  de  preşedintele  Uniunii  sau  de  Colegiul  director  al
Camerei, preşedintele Uniunii sau, după caz, reprezentanţii Camerei respective în Consiliul de
disciplină nu participă la soluţionarea contestației. Dispozițiile  privind incompatibilitățile se
aplică în mod corespunzător, caz în care este convocat supleantul membrului titular.  

(13) Hotărârea Consiliului de disciplină, prin care se soluţionează contestația poate fi atacată
cu  contestație  la  curtea  de  apel,  de  către  executorul  judecătoresc,  respectiv  de  titularii
acţiunii disciplinare, în termen de 15 zile de la comunicare. Împotriva hotărârii pronunțate de
curtea de apel se poate formula recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 15
zile de la comunicare. Hotărârea pronunţată în recurs este definitivă.

(14) Hotărârea prin care se soluționează acțiunea disciplinară, rămasă definitivă, constituie
titlu executoriu. 

(15)  Hotărârea  prin  care  executorul  judecătoresc  a  fost  sancţionat  disciplinar,  rămasă
definitivă, se comunică, de îndată, de către Consiliul  de discipină  sau, după caz, de către
instanţa de judecată,  părților,  Ministerului  Justiţiei  şi  Camerei în a cărei  circumscripţie  îşi
desfăşoară activitatea executorul judecătoresc.

(16) Procedura judecării abaterilor disciplinare se stabileşte prin regulamentul de aplicare a
prezentei legi.”

57. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.  49.  –  (1)  Sancţiunile  disciplinare  care  pot  fi  aplicate  executorilor  judecătorești  sunt
următoarele:

a) avertisment scris;

b) amendă cuprinsă între 2.500 lei și 50.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei în a cărei
circumscripție  teritorială  își  desfășoară  activitatea  executorul  judecătoresc.  Neachitarea
amenzii în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a stabilit
sancţiunea disciplinară  atrage suspendarea din  funcţie  a  executorului  judecătoresc până la
achitarea amenzii. Hotărârea definitivă constituie titlu executoriu;

c) suspendarea din exercițiul funcției, pe o durată între 3 și 6 luni;

d) încetarea funcției de executor judecătoresc.

(2) Sancțiunea disciplinară se individualizează în raport cu frecvența faptelor care constituie
abaterea disciplinară, numărul de abateri disciplinare săvârșite, gravitatea acestora, precum și
istoricul sancțiunilor disciplinare aplicate executorului judecătoresc.

(3) În cazul abaterilor prevăzute la art. 47 lit. d)-j) și lit. t)-x), pe lângă sancțiunea disciplinară
aplicată,  se poate dispune şi  obligarea executorului  judecătoresc sancţionat să urmeze,  în
termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care acesta a fost sancţionat, una
dintre formele de pregătire profesională în cadrul  INPPEJ.

(4)  Prin  hotărârea  de  sancționare  disciplinară,  executorul  judecătoresc  poate  fi  obligat  să
achite obligațiile bănești profesionale.”

58. Articolul 50 se abrogă.
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59. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 51 – (1) În situația suspendării din exercițiul funcției sau a încetării funcției de executor
judecătoresc, Camera în a cărei circumscripție teritorială își desfășoară activitatea executorul
judecătoresc,  în  termen de  15  zile  de  la  comunicarea  ordinului  ministrului  justiției,  preia
ştampila, legitimaţia, sigiliul, registrele şi arhiva executorului judecătoresc, având obligaţia de
a  asigura  continuarea  actelor  neexecutate.  În  acest  scop,  Colegiul  director  al  Camarei
constituie, prin hotărâre, o comisie formată din 2 membri din cadrul acelei Camere.

(2)  Decizia  Colegiului  director  al  Camerei,  constituie  titlu  executoriu  pentru  preluarea
ştampilei, legitimaţiei, sigiliului, registrelor şi a arhivei executorului judecătoresc.”

60. După articolul 51 se introduc trei noi articole, articolele 511 - 513, care vor avea următorul
cuprins:

„Art.511.  -  (1) Actele  executorilor  judecătorești  sunt supuse,  în  condițiile  legii,  controlului
instanțelor judecătorești competente.

(2) Activitatea executorilor judecătorești este supusă controlului profesional administrativ, în
condiţiile prezentei legi.

Art.  512.  -  Controlul  profesional-administrativ  al  activităţii  executorilor  judecătoreşti  se
exercită, ori de câte ori este necesar, de către:

a) ministrul justiției, prin inspectori din cadrul corpului de control;

b) Consiliul Uniunii, prin Corpul de control al Uniunii.

c) Colegiul director al Camerei, pe baza delegării primite de la Consiliul Uniunii.”

Art. 513. - Controlul profesional sau administrativ are ca obiect, în principal:

a) organizarea şi funcţionarea Camerelor şi a formelor de exercitare a profesiei de executor
judecătoresc;

b) organizarea și desfășurarea activității executorilor judecătoreşti;

c) respectarea de către executorii judecătoreşti a dispoziţiilor legale în îndeplinirea atribuţiilor
prevăzute la art. 7 din prezenta lege;

d) contul de consemnare al formelor de exercitare a profesiei de executor judecătorec;

e) comportamentul executorilor judecătorești în raporturile de serviciu, cu autoritățile publice
și cu persoanele fizice și juridice.”

61. La articolul 52 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3)  Persoanele  interesate  care  nu  vorbesc  limba  română  au  dreptul  să  ia  cunoştinţă  de
cuprinsul actului prin intermediul unui interpret și traducător autorizat. Dacă părţile sunt de
acord, executorul judecătoresc poate realiza traducerea sau interpretarea. În cazul în care una
dintre persoanele interesate este mută, surdă sau surdo-mută ori, din orice altă cauză, nu se
poate exprima, comunicarea cu ea se va face în scris, iar dacă nu poate citi sau scrie, se va
folosi un interpret mimico-gestual.”

62. Articolul 54 se abrogă.
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63. La articolul 55 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Actele privind executarea silită se îndeplinesc la sediul biroului executorului judecătoresc
sau la locul efectuării executării.”

64. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 57 – (1) Actul îndeplinit de executorul judecătoresc, care prezintă erori materiale sau
omisiuni vădite, va fi îndreptat sau completat de către acesta, la cerere sau din oficiu, prin
încheiere de rectificare, cu citarea părților actului care se rectifică. Cererea de îndreptare a
erorii materiale sau de completare se va soluţiona de urgenţă.

(2) Despre îndreptarea sau completarea efectuată se face menţiune pe exemplarul  aflat la
dosar, precum și pe exemplarele prezentate de părți.

(3) Încheierea prevăzută la alin. (1) se atașează la actul rectificat și se comunică  părților.

(4) Dispozițiile privitoare la înregistrarea actelor îndreptate sau completate rămân aplicabile.

(5) Îndreptarea sau completarea actelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către executorul
judecătoresc în a cărui arhivă se află acestea. În situația în care actul se află în arhiva preluată
de  către  Cameră,  îndreptarea  sau  completarea  acestuia  se  realizează  de  către  executorul
judecătoresc desemnat de Colegiul director al Camerei dintre executorii judecătorești care își
exercită funcția în circumscripția acesteia.”

65. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 58 - (1) La cererea părţii  și pe cheltuiala acesteia, executorul judecătoresc va elibera un
duplicat de pe actul original aflat în arhiva sa, în termen de cel mult 15 zile.      

(2) În situația în care actul se află în arhiva preluată de către Cameră, eliberarea duplicatului
de  pe  actul  original  se  realizează  de  către  executorul  judecătoresc  desemnat  de  Colegiul
director al Camerei dintre executorii judecătorești care își exercită funcția în circumscripția
acesteia.

(3) În textul duplicatului se reproduce cuvânt cu cuvânt cuprinsul actului. În locul semnăturilor
originale se menţionează numele şi prenumele fiecărui semnatar. Actul va purta mențiunea
„duplicat” și va fi semnat și ștampilat de către emitentul duplicatului.

(4) Duplicatul are aceeaşi forţă probantă ca şi originalul.”

66. Articolele 60 - 62 se abrogă.

67. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.  63.  -  (1)  Executorii  judecătoreşti,  indiferent  de  forma de  exercitare  a  profesiei,  au
obligaţia de a ţine lucrările de registratură, secretariat şi arhivă, precum şi evidenţa financiar-
contabilă pentru activitatea desfăşurată.

(2)  Arhiva  activităţii  executorilor  judecătoreşti  este  proprietatea statului,  se  păstrează,  se
conservă şi se predă în condiţiile legii.

(3) Arhiva se constituie și se păstrează exclusiv la sediul profesional, cu excepția cazului în care
a fost obținut avizul Colegiului director al Camerei de conservare a acesteia, în întregime sau
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parțial, într-un alt spațiu cu această destinație, situat în circumscripția tribunalului în a cărei
rază teritorială își are sediul biroului.

(4) Este interzisă încredințarea arhivei privind activitatea executorului judecătoresc oricăror
entități  de  drept  privat,  cu  excepția  Camerelor  în  circumscripția  cărora  își  desfășoară
activitatea executorul judecătoresc.

(5) Executorii judecătorești  și, după caz, Camerele au obligaţia să asigure integritatea arhivei
şi să aloce resursele necesare pentru protejarea şi păstrarea acesteia în condiţii de siguranţă.

(6)  Operațiunile  de  secretariat  privind  primirea,  înregistrarea,  expedierea  corespondenţei,
înregistrarea,  îndosarierea  actelor,  păstrarea  registrelor,  precum  şi  alte  asemenea  lucrări
necesare pentru buna desfăşurare a activităţii executorului judecătoresc se realizează numai la
sediul profesional al acestuia întegistrat în RNEEJ.”

68. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 65 - Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare şi comunicarea actelor de procedură se
realizează la cerere, cu respectarea dispozițiilor referitoare la comunicarea citațiilor și a altor
acte de procedură prevăzute de Codul de procedură civilă.”

69. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 651, care va avea următorul cuprins:

„Art. 651 –  (1)  Conferirea de dată certă înscrisului  sub semnătură privată se realizează la
cerere, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, prin încheierea întocmită în acest
scop de către execurorul judecătoresc. 

(2) În încheiere se va arăta că s-au îndeplinit condițiile esențiale pentru dare de dată certă,
prin următoarele mențiuni:

a) data (anul, luna, ziua), iar la cererea părții, și ora;

b) starea în care se află înscrisul și particularitățile acestuia;

c) denumirea înscrisului așa cum apare în acesta sau, în lipsă, o denumire corespunzătoare
raportului juridic constatat de acel înscris.

(3) Înscrisul căruia urmează să i se dea dată certă se întocmește în numărul de exemplare cerut
de solicitant.

(4) Executorul judecătoresc nu este răspunzător de conţinutul înscrisului, verificând doar ca
acesta să nu fie contrar legii şi bunelor moravuri.

(5) Înscrisul dobândește dată certă de la momentul emiterii încheierii.”

70. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.72 - Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului civil şi Codului de
procedură civilă.”

71. După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 721, care va avea următorul cuprins:

„Art. 721 - Statutul Uniunii, statutul INPPEJ şi statutul Casei de Răspundere Civilă a Executorilor
Judecătorești se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
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Art. II.  - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul justiţiei va emite, la
propunerea Consiliului Uniunii, ordinul privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare
a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată.

(3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul justiţiei va emite, la
propunerea Consiliului Uniunii, ordinul privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea concursului  sau examenului  de dobândire  a calităţii  de executor judecătoresc
stagiar,  examenului  de  definitivat,  concursului  sau examenului  de  admitere în  profesia  de
executor  judecătoresc  pentru  persoanele  care  au  cel  puţin  6  ani  vechime  în  funcţii  de
specialitate  juridică,  precum  și  concursului  sau  examenului  de  schimbare  a  sediului
executorilor judecătorești.

(4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul justiţiei va aproba,
prin  ordin,  onorariile  minimale  şi  maximale  pentru  actele  şi  procedurile  îndeplinite  în
exercitarea funcţiei de către executorii judecătoreşti, la propunerea Consiliului Uniunii.

(5) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Uniunii va aproba
regulamentul  privind conținutul  registrelor  prevăzute la  art.  121 şi  modul  de completare a
acestora.

(6) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Uniunii va aproba
regulamentul privind procedura înregistrării în RNEEJ, precum şi procedura acordării avizului
de funcționare eliberat de către Colegiul director al Camerei.

(7) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Uniunii va aproba
statutul  INPPEJ,  regulamentul  privind  organizarea  și  funcționarea  INPPEJ,  precum  și
modalitățile  de  formare  profesională  inițială  sau,  după  caz,  continuă  a  executorilor
judecătorești și a executorilor stagiari, a personalului de specialitate al birourilor executorilor
judecătorești, al Camerelor și al Uniunii.

(8) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Congresul Uniunii va
aproba regulamentul privind alegerile.

(9) Mandatele organelor alese la nivelul Camerelor și Uniunii aflate în curs la data intrării în
vigoare a prezentei  legi  se prelungesc până la  data  începerii  mandatelor  noilor  organe de
conducere alese.

(10) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Uniunii va
aproba regulamentul privind procedura de convocare, organizare şi desfăşurare a Congresului.

(11) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Uniunii va
aproba regulamentul privind organizarea și funcționarea Corpului de control al Uniunii.

(12) În termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Uniunea va operaționaliza
RNEES.

(13) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Uniunii va
aproba regulamentul privind organizarea și funcționarea a registrelor prevăzute la art. II cu
referire la art. 35 alin. (3).
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(14) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Congresul Uniunii va aproba
regulamentul de alegeri, la propunerea Consiliului Uniunii.

Art. III. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Comisia superioară de disciplină a
Uniunii se desființează, iar contestațiile aflate pe rolul acesteia sunt transferate de îndată, pe
cale administrativă, Consiliului de disciplină, potrivit normelor de competență stabilite prin
prezenta lege.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliului Uniunii va
aproba Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de disciplină.

(3) În termen de 60 de zile de la înființarea Consiliului de disciplină, se desființează Consiliile
de disciplină ale Camerelor.

(4) În termen de 60 de zile de la începerea mandatului, Consiliul de disciplină preia dosarele de
cercetare disciplinară aflate în curs de soluționare, precum și dosarele soluționate aflate în
arhiva Camerelor. 

Art. IV. - (1) La intrarea în vigoare a prezentei legi, executorilor judecătorești suspendați din
exercițiul funcției până la soluționarea definitivă a procesului penal le încetează suspendarea,
cu excepția situațiilor în care aceștia se află în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu,
în această din urmă situație fiind aplicabile dispozițiile art. 232 alin. (1) lit. f).

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul justiției, din
oficiu sau la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii, emite ordinele de constatare a
încetării  de drept a suspendării  din exercițiul  funcției a executorilor judecătorești aflați în
situația prevăzută la alin. (1).

Art. V. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Curţile de apel vor
preda Uniunii registrele speciale de evidenţă a executorilor judecătorești.

Art. VI. - Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum  şi  cu  modificările  şi  completările  aduse  prin  prezenta  lege,  va  fi  republicată  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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