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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti,  27.06.2006            

Nr.  P.L.X – 218 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul 

de integrare europeană 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul  de 
integrare europeană, trimis cu adresa nr. P.L.x. 218 din 29 martie 2006,  înregistrat sub nr. 31/371 din 29 martie 2006. 
   Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 27 martie 2006, cu 
respectarea prevederilor art.76 alin.(2)  din Constituţia României , republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi  ale art.92 alin. (9) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, competenţa decizională, în cazul acestei iniţiative legislative, aparţine 
Camerei Deputaţilor. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil proiectul  ordonanţei, care face obiectul proiectului de lege supus 
dezbaterii, cu unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 1777/14.12.2005. 

Cu avizul nr. 23/55 din 13 aprilie 2006, Comisia pentru industrii şi servicii, nefiind  de acord cu respingerea 
ordonanţei,  a avizat favorabil proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.190/2005 pentru 
realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană. 

Proiectul de lege, supus dezbaterii, are ca obiect respingerea Ordonanţei de urgenţă nr.190/2005. Această 
ordonanţă are  ca obiect de reglementare unele  măsuri legislative necesare în procesul de integrare europeană a României, 
în sensul abrogării, modificării şi  completării unor  dispoziţii legale referitoare la restrângerea  categoriilor de persoane care  
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se bucură de imunitate la urmărirea penală, restrângerea rolului procurorului  în cauzele  civile şi înlăturarea unor  efecte 
negative, rezultate din aplicare art.105 din Legea  notarilor publici şi  a activităţii notariale  nr.36/1995. 

În urma  examinării proiectului de lege şi a amendamentelor formulate  în scris şi oral, în cadrul dezbaterilor 
s-a întocmit raportul iniţial nr. P.L.X. 218 din 19.04.2006 prin care, s-a supus plenului, spre dezbatere şi adoptare, 
proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2005 pentru realizarea unor 
măsuri necesare în procesul de integrare europeană, cu amendamente admise şi amendamente respinse. De 
asemenea,  la solicitarea Plenului Camerei Deputaţilor, Comisia juridică a întocmit Raportul suplimentar  nr. P.L.X 218 
din 24 mai 2006. 

Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 13 iunie 2006, a hotărât ca, în temeiul art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi să reanalizeze textele prezăzute la  poziţiile nr. 
6, 8, 12, 17 şi 19 din Anexa nr. I la raport suplimentar din 24 mai 2006, urmând a se întocmi un nou raport 
suplimentar. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat examinarea textelor de la poziţiile susmenţionate în şedinţa 
din  27 iunie 2006.  La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului  Justiţiei, doamna Katalin Barbara 
Kibedi, secretar de stat. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente oral şi în scris de către domnii deputaţi şi de către  
Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi însuşite de unii deputaţi. Unele dintre acestea au fost  admise, altele  
respinse şi unele retrase de către  autorii acestora.  

La dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
au fost prezenţi  15 deputaţi. 

În urma reanalizării proiectului de lege, precum şi a amendamentelor formulate verbal în cadrul dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca în unele cazuri să se menţină textul iniţial, iar în altele realizarea 
unor modificări asupra conţinutului acestora, sau chiar eliminarea unor texte. Anexele 1 şi 2 la prezentul raport 
suplimentar înlocuiesc punctele retrimise de plen în vederea reexaminării din Anexele 1 şi 2 din raportul 
suplimentar nr. P.L.X 218 / 24.05.2006.   

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unor legi organice,  proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 

 
  

                     PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
                     Sergiu ANDON                         Florina Ruxandra JIPA 
 
 

 Consilieri, 
Diaconu Dumitra, 
Nicoleta Segărceanu 
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Anexa nr. 1 
 

AMENDAMENTE  ADMISE: 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. poz. 
din primul 

rap.  
suplim. 

Text  ordonanţă Text  Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

1 6         1. Alineatul (2) al articolului 13 
va avea următorul cuprins:  

 

      "(2) Numărul executorilor 
judecătoreşti se stabileşte şi se 
actualizează anual sau ori de câte ori 
este necesar de ministrul justiţiei, cu 
consultarea Consiliului Uniunii 
Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, 
în funcţie de cerinţele locale 
determinate de întinderea 
teritoriului, de numărul locuitorilor 
precum şi de volumul de activitate. 
De asemenea, la stabilirea numărului 
executorilor judecătoreşti se va avea în 
vedere şi numărul executorilor 
judecătoreşti stagiari care au promovat 
examenul de capacitate."  

     1. La articolul II punctul 1, 
alineatul (2) al articolului 13 va 
avea următorul cuprins:  

        

      "(2) Numărul executorilor 
judecătoreşti se stabileşte şi se 
actualizează anual de ministrul 
justiţiei, cu consultarea Consiliului 
Uniunii Naţionale a Executorilor 
Judecătoreşti, în funcţie de 
cerinţele locale determinate de 
întinderea teritoriului, de 
volumul de activitate şi de 
numărul locuitorilor, în aşa  fel  
încât la  15.000 de locuitori să 
revină cel puţin un executor  
judecătoresc. Numărul 
executorilor judecătoreşti  din 
circumscripţia  unei  instanţe nu 
va fi  mai  mic  de trei. De 
asemenea,   la stabilirea numărului 
executorilor judecătoreşti se va 
avea în vedere şi numărul 

      
 
 
 
 
 
    Pentru a se oferi 
garanţia unei 
liberalizări a 
profesiunii de executor 
judecătoresc şi pentru 
eficientizarea activităţii 
executorilor 
judecătoreşti în 
finalizarea actului de 
justiţie, prin punerea în 
executare cu celeritate 
a hotărârilor 
judecătoreşti. 
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Nr. 
crt. 

Nr. poz. 
din primul 

rap.  
suplim. 

Text  ordonanţă Text  Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

executorilor judecătoreşti stagiari 
care au promovat examenul de 
capacitate." 
 

Autori: deputaţii  Daniel Buda, 
Augustin Zegrean, Petre 

Ungureanu şi Petru  Călian. 
 

2 8  (Text  din Legea nr.188/2000). 

 

 

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

        3. La articolul II, după 
punctul 2   se introduce punctul 
21, cu următorul cuprins: 
      „21. La articolul 16, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
 
      Art.16.- (1) Executorul 
judecătoresc este numit de  
ministrul justiţiei, în baza cererii 
celui interesat şi  după verificarea 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la 
art.15”. 
 
 
      Autor: deputat Daniel Buda. 
 

 
 
 
 
 
 
      În majoritatea 
statelor din Europa 
numirea executorilor 
judecătoreşti se face de 
către ministrul  justiţiei. 

3 12 (Text  din Legea nr.188/2000). 

 

 

Art.22  - (1). . . . . . . .   

      6. La articolul II, după 
punctul 5 se introduc cinci 
puncte noi, punctele 51 , 52, 53, 54 
şi 55, cu următorul  cuprins: 
 
 
       51. La articolul 22, litera  e) a 
alineatului (1) va avea  următorul 

      Pentru ca textul  să 
fie aplicabil şi  când  
sancţiunea este amenda 
penală. 
       Având în vedere 
dispoziţiile care 
reglementează aceeaşi 
situaţie din Legea 
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Nr. 
crt. 

Nr. poz. 
din primul 

rap.  
suplim. 

Text  ordonanţă Text  Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 

  e) în cazul condamnării 
definitive la o pedeapsă privativă de 
libertate pentru săvârşirea unei 
infracţiuni; 

cuprins: 
      „e) în cazul condamnării 
definitive pentru săvârşirea cu 
intenţie a unei infracţiuni care 
aduce atingere prestigiului 
profesiei”; 
 

Autori : deputaţii Mirela 
Adomnicăi, George Băeşu şi Florin 

Iordache 
 

notarilor publici şi a 
activităţii notariale, 
nr.36/1995,  şi  din 
Legea pentru 
organizarea şi 
exercitarea profesiei de 
avocat, nr.51/1995,  
republicată. 

4 14 7. Litera e) a articolului 33 va 
avea următorul cuprins:  

"e) propune ministrului justiţiei 
condiţiile de desfăşurare a concursului 
sau examenului de admitere în profesia 
de executor judecătoresc şi a 
examenului de capacitate;".  

 7. Litera e) a articolului 33 
va avea următorul cuprins:  

       "e) propune ministrului justiţiei 
condiţiile de desfăşurare a 
concursului sau examenului de 
admitere în profesia de executor 
judecătoresc şi a examenului de 
definitivat;". 
 

Autor: Comisia juridică 

  Pentru consecvenţă în 
reglementare. 

5 17 9. Articolul 37 va avea 
următorul cuprins:  

"Art. 37. - (1) Executorii 
judecătoreşti au dreptul, pentru 
serviciul prestat, la onorarii minimale 
şi maximale stabilite de ministrul 
justiţiei, cu consultarea Consiliului 
Uniunii Naţionale a Executorilor 

        9.     La articolul II punctul 9, 
alineatul (1) al articolului 37  va 
avea următorul cuprins: 
         " Art. 37. - (1) Executorii 
judecătoreşti au dreptul, pentru 
serviciul prestat, la onorarii 
minimale şi maximale stabilite de 
ministrul justiţiei, cu consultarea 
Consiliului Uniunii Naţionale a 
Executorilor Judecătoreşti, cu 

      Pentru respectarea 
prevederilor care 
reglementează aceeaşi 
situaţie din Legea 
notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr. 
36/1995, la art 23 lit. f. 
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Nr. 
crt. 

Nr. poz. 
din primul 

rap.  
suplim. 

Text  ordonanţă Text  Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

Judecătoreşti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ministrul Justiţiei va stabili 
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.  

         (3) Executorii judecătoreşti nu 
pot condiţiona punerea în executare a 
hotărârilor judecătoreşti de plata 
anticipată a onorariului."  

 

respectarea următoarelor 
condiţii: 
a) pentru sumele mai mici de  
50 000 lei, onorariul poate fi de 
până la 10%; 
b) pentru sumele cuprinse între 
50 001 lei şi 80 000 lei, onorariul 
este de 3%; 
c) pentru sumele cuprinse între 
80 001 lei  şi 100 000 lei, 
onorariul este de 2%; 
d) pentru sumele ce depăşesc 
100 000 lei, onorariul este de 1%. 
 
 
Autori: deputaţii Gheorghe Gabor 

şi  Mate Andras Levente. 
        
 
       Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
        Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Nr. poz. 
din primul 

rap.  
suplim. 

Text  ordonanţă Text  Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

6 19  

 

 

(Text  din Legea nr.188/2000). 

 Art. 46.  . . . . . . . . . .  

c) amendă de la 500.000 lei la 
5.000.000 lei, care se face venit la 
bugetul Camerei executorilor 
judecătoreşti în a cărei rază teritorială 
este situat biroul executorului 
judecătoresc respectiv. Neachitarea 
amenzii în termen de 30 de zile de la 
data rămânerii definitive a hotărârii 
prin care s-a stabilit sancţiunea 
disciplinară atrage suspendarea de 
drept din funcţie a executorului 
judecătoresc până la achitarea sumei. 
Hotărârea definitivă constituie titlu 
executoriu; 

 

                10. La articolul II, după 
punctul 10 se introduc trei 
puncte noi, punctele 11, 12 şi 13 
cu următorul cuprins: 
 
 
       11. Litera c) a articolului 46 
va avea următorul cuprins: 
 
     „c) amendă de la 500 lei   la 
3000 lei , care se face venit la 
bugetul Camerei executorilor 
judecătoreşti în a cărei rază 
teritorială este situat biroul 
executorului judecătoresc respectiv. 
Neachitarea amenzii în termen de 
30 de zile de la data rămânerii 
definitive a hotărârii prin care s-a 
stabilit sancţiunea disciplinară 
atrage suspendarea de drept din 
funcţie a executorului judecătoresc 
până la achitarea sumei. Hotărârea 
definitivă constituie titlu 
executoriu; 
 

Autor : deputat Daniel Buda 
 

  Întrucât domnul 
deputat Petre 
Ungureanu a renunţat  
la amendament , nu se 
mai introduc patru 
puncte noi, ci doar trei 
puncte, pct. 11, 12, 13. 
 
 
       Pentru 
reactualizarea amenzii, 
avându-se în vedere 
rata inflaţiei şi 
gravitatea faptei. 

  (Text  din Legea nr.188/2000). 

 Art. 47.  . . . . . . . . . .  

(1) În cazul în care împotriva 

 12. Alineatul (1) al 
articolului 47 va  avea următorul 
cuprins: 

     „Art.47. - (1) În cazul în care 

      
 
 
 
   Pentru resapectarea 
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Nr. 
crt. 

Nr. poz. 
din primul 

rap.  
suplim. 

Text  ordonanţă Text  Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

executorului judecătoresc s-a luat 
măsura  arestării preventive sau 
trimiterii în judecată penală, ministrul 
justiţiei, din oficiu sau la propunerea 
Consiliului Uniunii Naţionale a 
Executorilor  Judecătoreşti va lua 
măsura  suspendării din funcţie a 
acestuia până la  soluţionarea 
procesului penal, potrivit legi. 

 

 

 

împotriva executorului judecătoresc 
s-a luat măsura  arestării preventive 
sau în cazul în care s-a pronunţat 
o hotărâre judecătorească de 
condamnare la o pedeapsă 
privativă de libertate, în primă 
instanţă, ministrul justiţiei, din 
oficiu sau la propunerea Consiliului 
Uniunii Naţionale a Executorilor  
Judecătoreşti va lua măsura  
suspendării din funcţie a acestuia 
până la  soluţionarea procesului 
penal, potrivit legi. 

Autori : deputaţii Mirela 
Adomnicăi, George Băeşu şi Florin 

Iordache 
 

principiului 
constituţional al 
prezumţiei  de 
nevinovăţie. 

  -----------------  13. După alineatul (2) al 
articolului 67,  se introduce un 
alineat nou, alin (21), cu 
următorul cuprins: 

„(21) Statutul prevăzut la 
alin.(2) se va publica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I”. 

Autor: deputat Daniel Buda 

 

     Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă în ceea ce 
priveşte publicarea 
actelor normative. 
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Anexa nr. 2 
 

AMENDAMENTE  RESPINSE: 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
poz. 
Din 

primul 
rap.  

suplim 

 
Text  ordonanţă 

 
Text  Senat

 
Amendamentul propus 
şi autorul acestuia 

 

Motivarea  
1.Argumente pentru  

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere 

 
Camera 

Decizională 

1 6         1. Alineatul (2) al 
articolului 13 va avea 
următorul cuprins:  

 

      "(2) Numărul 
executorilor judecătoreşti 
se stabileşte şi se 
actualizează anual sau ori 
de câte ori este necesar 
de ministrul justiţiei, cu 
consultarea Consiliului 
Uniunii Naţionale a 
Executorilor 
Judecătoreşti, în funcţie 
de cerinţele locale 
determinate de întinderea 
teritoriului, de numărul 
locuitorilor precum şi de 
volumul de activitate. 
De asemenea, la 
stabilirea numărului 
executorilor judecătoreşti 

     1. La articolul II 
punctul 1, alineatul (2) al 
articolului 13 va avea 
următorul cuprins:  

      "(2) Numărul 
executorilor judecătoreşti 
se stabileşte şi se 
actualizează anual de 
ministrul justiţiei, la 
propunerea Consiliului 
Uniunii Naţionale a 
Executorilor Judecătoreşti, 
în funcţie de cerinţele 
locale determinate de 
întinderea teritoriului, de 
volumul de activitate şi de 
numărul locuitorilor, în 
aşa  fel  încât să revină 
minim un executor la  
40 000 de locuitori şi 
maxim un executor la  
25 000 de locuitori. 
Numărul executorilor 

      
 
 
 
 
      1. Pentru stabilirea 
unor limite necesare 
desemnării executorilor 
judecătoreşti. 
      2. Textul adoptat de 
Comisie a fost considerat 
acoperitor. 
 
 
 
 
 
    . 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
poz. 
Din 

primul 
rap.  

suplim 

 
Text  ordonanţă 

 
Text  Senat

 
Amendamentul propus 
şi autorul acestuia 

 

Motivarea  
1.Argumente pentru  

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere 

 
Camera 

Decizională 

se va avea în vedere şi 
numărul executorilor 
judecătoreşti stagiari care 
au promovat examenul 
de capacitate."  

judecătoreşti  din 
circumscripţia  unei  
instanţe nu va fi  mai  
mic  de trei. De asemenea,  
la stabilirea numărului 
executorilor judecătoreşti 
se va avea în vedere şi 
numărul executorilor 
judecătoreşti stagiari care 
au promovat examenul de 
capacitate." 
 

Autor : deputat Eugen 
Nicolicea 

 
2 6   1. La articolul II punctul 

1, alineatul (2) al 
articolului 13 va avea 
următorul cuprins:  

      "(2) Numărul 
executorilor judecătoreşti 
se stabileşte şi se 
actualizează anual sau ori 
de câte ori este necesar de 
ministrul justiţiei, cu 
consultarea Consiliului 
Uniunii Naţionale a 
Executorilor Judecătoreşti, 
în funcţie de cerinţele 

  
 
 
 
 
      1. Pentru armonizarea 
cu dispoziţiile altor legi 
similare care relementează 
exercitarea altor profesii 
de specialitate juridică, 
ţinând cont şi de faptul că 
actul întocmit de 
executorul judecătoresc 
este act de autoritate 
publică care necesită 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
poz. 
Din 

primul 
rap.  

suplim 

 
Text  ordonanţă 

 
Text  Senat

 
Amendamentul propus 
şi autorul acestuia 

 

Motivarea  
1.Argumente pentru  

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere 

 
Camera 

Decizională 

locale determinate de 
întinderea teritoriului, de 
numărul locuitorilor, 
precum şi de volumul de 
activitate. De asemenea,  
la stabilirea numărului 
executorilor judecătoreşti 
se va avea în vedere, cu 
prioritate şi numărul 
executorilor judecătoreşti 
stagiari care au promovat 
examenul de capacitate." 
 

Autori : deputaţii Mirela 
Adomnicăi, George Băeşu 

şi Florin Iordache. 
 

menţinerea unui control 
riguros, se apreciază că 
numărul executorilor 
judecătoreşti trebuie să fie 
stabilit la propunerea 
Consiliului Uniunii 
Naţionale a Executorilor  
Judecătoreşti, acesta fiind 
în măsură să aprecize 
obiectiv necesarul de 
executori judecătoreşti faţă 
de criteriile stabilite şi de 
realităţile impuse de 
practică. 
   2. Textul adoptat de 
Comisie a fost considerat 
acoperitor. 
 

3 8  (Text  din Legea 
nr.188/2000). 

 

 

 

     Art.16. -  (1) 
Executorul judecătoresc 
este numit de  ministrul 

        3. La articolul II, 
după punctul 2   se 
introduce punctul 21, cu 
următorul cuprins: 
      „21. La articolul 16, 
alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
       
     Art.16. -  (1) 
Executorul judecătoresc 
este numit de  ministrul 
justiţiei, cu consultarea  

 
 
 
 
 
 
 
 
    1. Se consideră că este 
numirea executorului să se 
facă cu consultarea 
Consiliului Uniunii 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
poz. 
Din 

primul 
rap.  

suplim 

 
Text  ordonanţă 

 
Text  Senat

 
Amendamentul propus 
şi autorul acestuia 

 

Motivarea  
1.Argumente pentru  

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere 

 
Camera 

Decizională 

justiţiei, la propunerea  
Consiliului Uniunii 
Naţionale a Executorilor  
judecătoreşti în baza 
cererii celui interesat şi  
după verificarea 
îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la art.15. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Consiliului Uniunii 
Naţionale a Executorilor  
judecătoreşti în baza 
cererii celui interesat şi  
după verificarea 
îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la art.15. 
 
Autor: deputat Ion Gonţea. 
 

Naţionale a Executorilor  
şi nu la propunerea lui. 
   2. Textul adoptat de 
Comisie a fost considerat 
acoperitor. 
 
 
 
 
 

4 17 9. Articolul 37 va 
avea următorul 
cuprins:  

"Art. 37. - (1) 
Executorii judecătoreşti 
au dreptul, pentru 
serviciul prestat, la 
onorarii minimale şi 
maximale stabilite de 
ministrul justiţiei, cu 
consultarea Consiliului 
Uniunii Naţionale a 
Executorilor 
Judecătoreşti.  

 

  

        9.     La articolul II 
punctul 9, alineatul (1) al 
articolului 37  va avea 
următorul cuprins: 
         "Art. 37. - (1) 
Executorii judecătoreşti au 
dreptul, pentru serviciul 
prestat, la onorarii 
minimale, maximale care 
nu  pot  depăşi 1% din 
valoarea  creanţei sau  
fixe, stabilite de ministrul 
justiţiei.  
 
Autori: deputaţii Niculae 
Mircovici, Petru Călian şi 

Petre Ungureanu. 
        

 
 
 
 
    1. Este nevoie să se 
introducă o reglementare 
privind cota minimă şi 
maximă a onorariilor 
executorilor judecătoreşti. 
    2. Textul adoptat de 
Comisie a fost considerat 
acoperitor. 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

 


