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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea 
Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe, trimis spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. PL - x 128 din 6 aprilie 2016 şi 
înregistrat cu nr. 4c-11/484 din 7 aprilie 2016. 
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Bogdan Liviu CIUCĂ 

 
 
 
 
 



1 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
       

 Bucureşti, 5.12.2016 
Nr. 4c-11/484 
 
PL x-128/2016 

 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu adresa               
nr. PL- x 128 din 7 aprilie 2016 şi înregistrată cu nr. 4c-11/484 din 7 aprilie 2016, a 
fost sesizată, în procedură de urgenţă, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2016 pentru 
modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a 
unor acte normative conexe. 

Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată a adoptat iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din data de 29 martie 2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.87 din 2 februarie 2016, a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa din ziua de 12 aprilie 2016. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.134/2010, în scopul asigurării condiţiilor pentru implementarea măsurilor 
administrative prevăzute în Codul de procedură civilă actual şi o bună funcţionare a 
instanţelor judecătoreşti, intervenţiile legislative vizând schimbarea conceptuală în 



2 
 

privinţa formalităţilor premergătoare începerii executării silite propriu-zise, în sensul 
atribuirii, în competenţa instanţelor judecătoreşti, a soluţionării cererilor de 
încuviinţare a executării silite. Totodată, se propune eliminarea învestirii cu formulă 
executorie, ca procedură de sine stătătoare, cu menţiunea că formula executorie va fi 
cuprinsă în partea finală încheierii de încuviinţare a executării silite pronunţată de 
instanţa judecătorească. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţele din 28  noiembrie 
şi  5 decembrie 2016. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
prezenţi deputaţii, conform listei de prezenţă. În calitate de invitaţi au participat 
reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi Uniunii Naţionale a Executorilor 
Judecătoreşti. 

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

au hotărât, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2016 pentru 
modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a 
unor acte normative conexe, cu Amendamentele admise redate în Anexa la 
prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Liviu CIUCĂ 

SECRETAR, 

Ninel PEIA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Consilier parlamentar, 
Silvia Olaru 



 
Anexa:  Amendamente  admise  

 
Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea 

Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi a unor 

acte normative conexe 
 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/2016 pentru 
modificarea Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură 
civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.1 din 3 februarie 
2016 pentru modificarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi a unor 
acte normative conexe, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.85 din 4 februarie 
2016, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 

Nemodificat  

3. Art. I. - Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 247 din 10 
aprilie 2015, se modifică după cum 
urmează: 
 
 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

4.  1. La articolul I, înaintea 
punctului 1 se introduce un nou 
punct, cu următorul cuprins: 
 
„La articolul 534, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 (2)  Încheierea prin care se 
soluţionează cererea este supusă 
numai apelului, cu excepţia celei 
pronunţate de un complet al 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
care este definitivă." 

 

1. Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

5. 1. Alineatul (3) al articolului 603 va 
avea următorul cuprins: 
„(3) În cazul în care hotărârea 
arbitrală se referă la un litigiu legat de 
transferul dreptului de proprietate 
şi/sau de constituirea altui drept real 
asupra unui bun imobil, hotărârea 
arbitrală se va prezenta instanţei 
judecătoreşti ori notarului public 
pentru a obţine o hotărâre 
judecătorească sau, după caz, un act 
autentic notarial. După verificarea de 
către instanţa judecătorească ori de 
către notarul public a respectării 
condiţiilor şi după îndeplinirea 
procedurilor impuse de lege şi 
achitarea de către părţi a impozitului 
privind transferul dreptului de 
proprietate, se va proceda la 
înregistrarea în cartea funciară şi se va 
realiza transferul de proprietate şi/sau 
constituirea altui drept real asupra 
bunului imobil în cauză. 
 Dacă hotărârea arbitrală se execută 
silit, verificările prevăzute în 
prezentul alineat vor fi efectuate de 
către instanţă, în cadrul procedurii de 
încuviinţare a executării silite." 
 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

6.  2. La articolul I, după 
punctul 1 se introduce un nou 
punct, pct.l1, cu următorul 
cuprins: 
„11. La articolul 613, alineatul (4) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
(4) Hotărârea curţii de apel prin 
care se soluţionează acţiunea în 
anulare este supusă recursului." 

2. Nemodificat  

7. 2. Articolul 615 va avea 
următorul cuprins:  
 
„Art. 615 
Executarea silită 
Hotărârea arbitrală constituie titlu 
executoriu şi se execută silit întocmai 
ca o hotărâre judecătorească." 

 3. La articolul I punctul 2, articolul 
615 se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art. 615 
Executarea silită 
Hotărârea arbitrală constituie titlu 
executoriu şi se execută silit întocmai 
ca o hotărâre judecătorească. 
Dispozi�iile art.603 alin.(3) rămân 
aplicabile." 
Autor: Comisia juridică 
 

 

8. 3. Alineatul (5) al articolului 628 
va avea următorul cuprins: 
„(5) Pentru sumele stabilite prin 
aplicarea alin.(l) - (4), încheierea 
instanţei de executare sau a 
executorului judecătoresc constituie 
titlu executoriu.". 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

9. 4. Articolul 635 va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 635 
Hotărârile arbitrale şi alte hotărâri 
ale organelor cu atribuţii 
jurisdicţionale 
Pot fi puse în executare hotărârile 
arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu 
acţiunea în anulare, precum şi alte 
hotărâri ale organelor cu atribuţii 
jurisdicţionale rămase definitive, ca 
urmare a neatacării lor în faţa 
instanţei judecătoreşti competente.". 

 Nemodificat  

10. 5. Articolul 641 va avea 
următorul cuprins:  
 
„Art. 641 
Înscrisurile sub semnătură privată 
Înscrisurile sub semnătură privată 
sunt titluri executorii numai în 
cazurile şi condiţiile anume prevăzute 
de lege. Orice clauză sau convenţie 
contrară este nulă şi considerată astfel 
nescrisă. Dispoziţiile art. 664 şi 
următoarele sunt aplicabile.". 

 

 4. La articolul I punctul 5, articolul 
641 se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 641 
Înscrisurile sub semnătură privată 
Înscrisurile sub semnătură privată 
sunt titluri executorii, numai dacă 
sunt înregistrate în registrele 
publice, în cazurile şi condiţiile 
anume prevăzute de lege. Orice 
clauză sau convenţie contrară este 
nulă şi considerată astfel nescrisă. 
Dispoziţiile art. 664 şi următoarele 
sunt aplicabile." 
Autori deputaţii: Ciprian Nicolae 
Nica şi Vasile Varga 
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

11.  3. La articolul I, după 
punctul 5 se introduce un nou 
punct, pct.51, cu următorul 
cuprins: 
 „51. La articolul 651, după 
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin.11), cu următorul 
cuprins: 
(1) În cazul în care executarea 
silită este pornită împotriva mai 
multor debitori care nu au 
domicilii sau sedii în 
circumscripţia aceleiaşi 
judecătorii, instanţa de executare 
este, la alegerea creditorului, 
oricare dintre aceste judecătorii." 
 

3. Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică 

 

12. 6. Alineatul (3) al articolului 651 
va avea următorul cuprins: 
„(3) Instanţa de executare 
soluţionează cererile de încuviinţare a 
executării silite, contestaţiile la 
executare, precum şi orice alte 
incidente apărute în cursul executării 
silite, cu excepţia celor date de lege în 
competenţa altor instanţe sau organe". 

 
 
 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

13.  4. La articolul I, după 
punctul 6 se introduce un nou 
punct, pct.61, cu următorul 
cuprins: 
„61. La articolul 651, alineatul (4) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 (4) Dacă prin lege nu se dispune 
altfel, instanţa de executare se 
pronunţă prin încheiere 
executorie, care poate fi atacată 
numai cu apel, în termen de 10 
zile de la comunicare." 

5. La articolul I, după punctul 6 se 
introduc două noi puncte, pct.61 şi 
pct.62, cu următorul cuprins: 
 
 
61. Nemodificat 

 

14.   „62. La articolul 652, alineatul (2) se 
completează şi va avea următorul 
cuprins: 
(2) Dacă bunurile urmăribile, mobile 
sau imobile, se află în 
circumscripţiile mai multor curţi de 
apel, oricare dintre executorii 
judecătoreşti care funcţionează pe 
lângă una dintre acestea este 
competent să realizeze executarea, 
inclusiv cu privire la bunurile 
urmăribile aflate în raza celorlalte 
curţi de apel. 
Autor: Comisia juridică 
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

15. 7. Articolul 665 va avea 
următorul cuprins:  
„Art. 665 
Înregistrarea cererii de executare 
(1) De îndată ce primeşte cererea de 
executare, executorul judecătoresc, 
prin încheiere, va dispune 
înregistrarea acesteia şi deschiderea 
dosarului de executare sau, după caz, 
va refuza motivat deschiderea 
procedurii de executare. 
 

 Nemodificat  

16. (2) Încheierea prevăzută la alin.(1) se 
comunică de îndată creditorului. În 
cazul în care executorul judecătoresc 
refuză deschiderea procedurii de 
executare, creditorul poate face 
plângere, în termen de 15 zile de la 
data comunicării încheierii prevăzute 
la alin. (1), la instanţa de executare.". 
 

 Nemodificat  

17. 8. Articolul 666 va avea 
următorul cuprins:  
„Art. 666 
Încuviinţarea executării silite 
(1) În termen de maximum 3 zile de la 
înregistrarea cererii, executorul 
judecătoresc va solicita încuviinţarea 
executării de către instanţa de 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

executare, căreia îi va înainta, în copie 
certificată de el pentru conformitate 
cu originalul, cererea creditorului, 
titlul executoriu, încheierea prevăzută 
la art. 665 alin. (1) şi dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 

 
18.  

 
 
 
(2) Cererea de încuviinţare a 
executării silite se soluţionează în 
termen de maximum 7 zile de la 
înregistrarea acesteia la instanţă, prin 
încheiere dată în camera de consiliu, 
fără citarea părţilor. Pronunţarea se 
poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar 
motivarea încheierii se face în cel 
mult 7 zile de la pronunţare. 

 

5. La articolul I punctul 8, 
alineatele (2) şi (7) ale 
articolului 666 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(2) Cererea de încuviinţare a 
executării silite se soluţionează în 
termen de maximum 7 zile de la 
înregistrarea acesteia la instanţă, 
prin încheiere dată în camera de 
consiliu, fără citarea părţilor. 
Pronunţarea se poate amâna cu cel 
mult 48 de ore, iar motivarea 
încheierii de face în cel mult 7 zile 
de la pronunţare. încheierea se 
comunică din oficiu, de îndată, 
executorului judecătoresc, precum 
şi creditorului. 
 

6. La articolul I punctul 8, 
alineatele (2) şi (7) ale articolului 
666 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(2) Cererea de încuviinţare a 
executării silite se soluţionează în 
termen de maximum 7 zile de la 
înregistrarea acesteia la instanţă, prin 
încheiere dată în camera de consiliu, 
fără citarea părţilor. Pronunţarea se 
poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar 
motivarea încheierii se face în cel 
mult 7 zile de la pronunţare. 
încheierea se comunică din oficiu, de 
îndată, executorului judecătoresc, 
precum şi creditorului. 
 

 

19. (3) Încheierea va cuprinde, în afara 
menţiunilor prevăzute la art. 233 alin. 
(1), arătarea titlului executoriu pe 
baza căruia se va face executarea, 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

suma, atunci când aceasta este 
determinată sau determinabilă, cu 
toate accesoriile pentru care s-a 
încuviinţat urmărirea, când s-a 
încuviinţat urmărirea silită a bunurilor 
debitorului şi modalitatea concretă de 
executare silită, atunci când s-a 
solicitat expres aceasta. 
 

20. (4) Încuviinţarea executării silite 
permite creditorului să ceară 
executorului judecătoresc care a 
solicitat încuviinţarea să recurgă, 
simultan ori succesiv, la toate 
modalităţile de executare prevăzute de 
lege în vederea realizării drepturilor 
sale, inclusiv a cheltuielilor de 
executare. încuviinţarea executării 
silite produce efecte pe întreg 
teritoriul ţării. De asemenea, 
încuviinţarea executării silite se 
extinde şi asupra titlurilor executorii 
care se vor emite de executorul 
judecătoresc în cadrul procedurii de 
executare silită încuviinţate. 
 
 
 
 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

21. (5) Instanţa poate respinge cererea de 
încuviinţare a executării silite numai 
dacă: 
1. cererea de executare silită este de 
competenţa altui organ de executare 
decât cel sesizat; 
2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu 
constituie, potrivit legii, titlu 
executoriu; 
3. înscrisul, altul decât o hotărâre 
judecătorească, nu întruneşte toate 
condiţiile de formă cerute de lege sau 
alte cerinţe în cazurile anume 
prevăzute de lege; 
4. creanţa nu este certă, lichidă şi 
exigibilă; 
5. debitorul se bucură de 
imunitate de executare; 
6. titlul cuprinde dispoziţii care nu 
se pot aduce la îndeplinire prin 
executare silită;  
7. există alte impedimente 
prevăzute de lege. 
 

 Nemodificat  

22. (6) Încheierea prin care instanţa 
admite cererea de încuviinţare a 
executării silite nu este supusă 
niciunei căi de atac, însă poate fi 
cenzurată în cadrul contestaţiei la 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

executare silită, introdusă în condiţiile 
prevăzute de lege. Dispoziţiile art. 
712 alin.(3) rămân aplicabile. 

 
23. (7) Încheierea prin care se respinge 

cererea de încuviinţare a executării 
silite poate fi atacată numai cu apel 
exclusiv de creditor, în termen de 15 
zile de la comunicare. 

 

(7) Încheierea prin care se 
respinge cererea de încuviinţare a 
executării silite poate fi atacată 
numai cu apel exclusiv de 
creditor, în termen de 15 zile de la 
comunicare. Hotărârea prin care 
se soluţionează apelul se 
comunică, din oficiu, de îndată, 
şi executorului judecătoresc." 
 

Nemodificat Comisia a 
adoptat textul 
astfel cum a 
fost modificat 
de Senat. 

24. (8) În partea finală a încheierii de 
încuviinţare a executării silite va fi 
adăugată formula executorie, cu 
următorul cuprins: 
«Noi, Preşedintele României, Dăm 
împuternicire şi ordonăm executorilor 
judecătoreşti să pună în executare 
titlul (Aici urmează elementele de 
identificare a titlului executoriu.) 
pentru care s-a pronunţat prezenta 
încheiere de încuviinţare a executării 
silite. Ordonăm agenţilor forţei 
publice să sprijine îndeplinirea 
promptă şi efectivă a tuturor actelor 
de executare silită, iar procurorilor să 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

stăruie pentru ducerea la îndeplinire a 
titlului executoriu, în condiţiile legii. 
(Urmează semnătura preşedintelui 
completului şi a grefierului.)»". 

 
25. 9. Alineatul (6) al articolului 670 

va avea următorul cuprins:  
„(6) Pentru sumele stabilite prin 
aplicarea alin. (l) - (5), încheierea 
constituie titlu executoriu atât pentru 
creditor, cât şi pentru executorul 
judecătoresc". 

 

 Nemodificat  

26. 10. Alineatul (2) al articolului 680 
va avea următorul cuprins: 
„(2) În cazul altor titluri executorii 
decât hotărârile judecătoreşti, la 
cererea creditorului sau a executorului 
judecătoresc, depusă odată cu cererea 
de încuviinţare a executării silite ori 
pe cale separată, instanţa competentă 
va autoriza intrarea în locurile 
menţionate la alin. (1). Instanţa se 
pronunţă, de urgenţă, în camera de 
consiliu, cu citarea terţului care deţine 
bunul, prin încheiere executorie care 
nu este supusă niciunei căi de atac". 

 
 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

27.  6. La articolul I, după 
punctul 10 se introduce un nou 
punct, pct.101, cu
următorul cuprins: 
„101. La articolul 684, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 (2) Executarea silită nu se va 
putea face la alte ore decât cele 
menţionate şi nici în zilele 
nelucrătoare, stabilite potrivit 
legii, în afară de cazul în care se 
dispune altfel prin chiar hotărârea 
judecătorească pusă în executare, 
prin titlul executoriu prevăzut la 
art.100 alin.(2) şi art.136 alin.(5) 
din Legea notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr.36/1995, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, sau în afară de 
cazurile urgente în care executarea 
poate fi încuviinţată de instanţa de 
executare, prin încheiere dată în 
condiţiile art.680 alin.(2)." 

 

6. Se elimină. 
 
Autor: deputat Ciprian Nica 

 

28. 11. Alineatul (2) al articolului 699 
va avea următorul cuprins: 
„(2) După încuviinţarea executării 
silite, executorul va comunica 

 Nemodificat  
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crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

debitorului încheierea instanţei, 
precum şi o nouă somaţie, la care nu 
se va mai alătura titlul ce se execută.". 

 
29. 12. Alineatul (3) al articolului 712 

va avea următorul cuprins: 
„(3) De asemenea, după începerea 
executării silite, cei interesaţi sau 
vătămaţi pot cere, pe calea 
contestaţiei la executare, şi anularea 
încheierii prin care s-a admis cererea 
de încuviinţare a executării silite, dacă 
a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor 
legale.". 

 

 Nemodificat  

30.  7. La articolul I, după 
punctul 12 se introduce un nou 
punct, pct.121, cu următorul 
cuprins: 
 
„121. La articolul 719, alineatul 
(6) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 (6) Asupra cererii de suspendare 
instanţa, în toate cazurile, se 
pronunţă prin încheiere, chiar şi 
înaintea termenului fixat pentru 
judecarea contestaţiei. Părţile vor 
fi întotdeauna citate, iar încheierea 

7. Nemodificat  
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crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

poate fi atacată, în mod separat, 
numai cu apel sau, dacă este 
pronunţată de curtea de apel, 
numai cu recurs, în termen de 5 
zile de la pronunţare pentru partea 
prezentă, respectiv de la 
comunicare pentru cea lipsă." 
 

31. 13. Alineatul (8) al articolului 720 
va avea următorul cuprins: 
„(8) În situaţia prevăzută la alin.(7), 
instanţa va solicita încheierea 
prevăzută la art. 665 alin.(1) sau, după 
caz, actul care constată refuzul 
executorului judecătoresc de a primi 
ori de a înregistra cererea de 
executare silită, de a îndeplini un act 
de executare silită ori de a lua altă 
măsură prevăzută de lege.". 
 

 Nemodificat  

32.  8. La articolul I, după 
punctul 13 se introduce un nou 
punct, pct.131, cu următorul 
cuprins: 
 
  „131. La articolul 732, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

8. Se elimină. 
 
Autor: deputat Ciprian Nica 
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Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 
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      Art.732. - (1) Dacă în termen 
de o zi de la comunicarea somaţiei 
însoţite de copia certificată de pe 
încheierea de încuviinţare a 
executării sau de pe certificatul 
privind soluţia pronunţată în dosar 
debitorul nu plăteşte suma 
datorată, executorul judecătoresc 
va proceda la sechestrarea 
bunurilor mobile urmăribile ale 
debitorului, în vederea 
valorificării lor, chiar dacă acestea 
sunt deţinute de un terţ." 
 

33. 14. Alineatul (2) al articolului 732 
va avea următorul cuprins: 
„(2) În cazul în care există pericol 
evident de sustragere a bunurilor de la 
urmărire, la solicitarea creditorului 
făcută în cuprinsul cererii de 
executare, instanţa, prin încheierea de 
încuviinţare a executării, va dispune 
sechestrarea bunurilor urmăribile 
odată cu comunicarea somaţiei către 
debitor. În acest caz, se va face 
menţiunea corespunzătoare în chiar 
încheierea de încuviinţare a 
executării.". 
 

 Nemodificat  
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Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

34.   8. La articolul I, după punctul 
14 se introduce un nou punct, 
pct.141, cu următorul cuprins: 
 
"141. Articolul 782 se modifică �i 
va avea următorul cuprins: 
Art. 782 - Cererea de poprire. 
Competenţa 
 (1) Poprirea se înfiinţează la cererea 
creditorului de către un executor 
judecătoresc al cărui birou se află în 
circumscripţia curţii de apel unde îşi 
are domiciliul sau sediul debitorul. 
  
 (2) Dispoziţiile art. 652 alin. (5) sunt 
aplicabile.” 
 
Autor: Comisia juridică 
 

 

35.  
 
15. Alineatul (1) al articolului 783 
va avea următorul cuprins: 
 
„(1) Poprirea se înfiinţează fără 
somaţie, în baza încheierii de 
încuviinţare a executării, prin adresă 
în care se va preciza şi titlul 
executoriu în temeiul căruia s-a 

       9.  La articolul I, punctul 15 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„15. La articolul 783, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.783.- (1) Poprirea se 
înfiinţează fără somaţie, în baza 
încheierii de încuviinţare a 
executării, prin adresă în care se 

9. Se elimină. 
 
Autor: deputat Ciprian Nica 
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Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată 
celei de-a treia persoane arătate la 
art.781 alin.(1), împreună cu 
încheierea de încuviinţare a executării 
sau un certificat privind soluţia 
pronunţată în dosar. Despre măsura 
luată va fi înştiinţat şi debitorul, 
căruia i se va comunica, în copie, 
adresa de înfiinţare a popririi, la care 
se vor ataşa şi copii certificate de pe 
încheierea de încuviinţare a executării 
sau de pe certificatul privind soluţia 
pronunţată în dosar, şi titlul 
executoriu, în cazul în care acestea 
din urmă nu i-au fost anterior 
comunicate.". 
 

va preciza şi titlul executoriu în 
temeiul căruia s-a înfiinţat 
poprirea, ce va fi comunicată celei 
de-a treia persoane arătate la 
art.781 alin.(l), împreună cu copia 
certificată de pe încheierea de 
încuviinţare a executării sau un 
certificat privind soluţia 
pronunţată în dosar. Despre 
măsura luată va fi înştiinţat şi 
debitorul, căruia i se va comunica, 
în copie, adresa de înfiinţare a 
popririi, la care se vor ataşa şi 
copii certificate de pe încheierea 
de încuviinţare a executării sau de 
pe certificatul privind soluţia 
pronunţată în dosar, şi titlul 
executoriu, în cazul în care 
acestea din urmă nu i-au fost 
anterior comunicate." 
 

36.  
 
 
16. Articolul 820 va avea 
următorul cuprins:
„Art. 820 
Înştiinţarea debitorului şi a terţului 
dobânditor 

10. La articolul I, punctul 16 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„16. Articolul 820 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.820. - Înştiinţarea 
debitorului şi a terţului 
dobânditor 

10. Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 

Executorul judecătoresc va comunica 
o copie de pe încheierea de 
încuviinţare a executării silite 
prevăzute de art. 666 atât debitorului, 
cât şi terţului dobânditor, însoţită, în 
ambele cazuri, de titlul executoriu în 
copie certificată de executor pentru 
conformitate cu originalul şi de 
somaţie, punându-li-se în vedere ca în 
termen de 15 zile de la primirea 
acesteia să plătească întreaga datorie, 
inclusiv dobânzile şi cheltuielile de 
executare.". 

 

Executorul judecătoresc va 
comunica, în copie certificată, 
încheierea de încuviinţare a 
executării silite prevăzute de 
art.666 sau certificatul privind 
soluţia pronunţată în dosar atât 
debitorului, cât şi terţului 
dobânditor, însoţită, în ambele 
cazuri, de titlul executoriu în 
copie certificată de executor 
pentru conformitate cu originalul 
şi de somaţie, punându-li-se în 
vedere ca în termen de 15 zile de 
la primirea acesteia să plătească 
întreaga datorie, inclusiv 
dobânzile şi cheltuielile de 
executare." 

 
 

37. 17. Alineatul (2) al articolului 856 
va avea următorul cuprins: 
„(2) La cererea adjudecatarului, acesta 
va fi pus în posesia imobilului 
adjudecat de către executorul 
judecătoresc, actul de adjudecare 
constituind titlu executoriu împotriva 
tuturor persoanelor arătate la art. 854 
lit.i). Dispoziţiile art. 664 şi 
următoarele sunt aplicabile.". 

 Nemodificat  
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38.  
 
18. Articolul 889 va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 889 
Executarea fără somaţie 
La cererea creditorului, dacă se 
justifică o nevoie urgentă sau există 
pericol ca debitorul să se sustragă de 
la urmărire, să ascundă, să distrugă ori 
să deterioreze bunurile ce trebuie 
predate, instanţa va putea să dispună, 
prin încheierea de încuviinţare a 
executării silite, ca executarea silită să 
se facă de îndată şi fără somaţie.". 

        11. La articolul I, 
punctul 18 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
      „18. Articolul 889 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
Art.889. - Executarea fără 
somaţie 
       La cererea creditorului, dacă 
se justifică o nevoie urgentă sau 
există pericol ca debitorul să se 
sustragă de la urmărire, să 
ascundă, să distrugă ori să 
deterioreze bunurile ce trebuie 
predate, instanţa va putea să 
dispună, prin încheierea de 
încuviinţare a executării silite sau 
pe cale separată, ca executarea 
silită să se facă de îndată şi fără 
somaţie." 

9. Nemodificat  

39.   
 
 
12. Denumirea Secţiunii a 
2-a a Capitolului IV, Titlul III, 
Cartea a V-a -"Executarea 
hotărârilor judecătoreşti 
referitoare la minori" se 
modifică şi va avea următorul 

10. La articolul I, după punctul 18  
se introduce un nou punct, pct.181, 
cu următorul cuprins: 
181. Denumirea Secţiunii a 2-a a 
Capitolului IV, Titlul III, Cartea a 
V-a -"Executarea hotărârilor 
judecătoreşti referitoare la minori" 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 

cuprins: 
„Executarea hotărârilor 
judecătoreşti şi a altor titluri 
executorii referitoare la minori". 

„Executarea hotărârilor judecătoreşti 
şi a altor titluri executorii referitoare 
la minori". 
Autor: Comisia juridică 
 

40. 19. Alineatul (1) al articolului 955 
va avea următorul cuprins: 
„(1) Măsura sechestrului asigurător se 
aduce la îndeplinire de către 
executorul judecătoresc, potrivit 
regulilor prezentului cod cu privire la 
executarea silită, care se aplică în mod 
corespunzător, fără a mai cere vreo 
autorizare sau încuviinţare în acest 
sens. Dispoziţiile art. 665 rămân 
aplicabile." 
 

 Nemodificat  

41. Art. II. - La articolul 23 alineatul 
(1) din Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 
2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
,,a) acţiunile posesorii, cererile 
privind pensiile de întreţinere, cererile 
privind înregistrările şi rectificările în 

 Nemodificat  



 

25 
 

Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
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registrele de stare civilă, cererile 
privind popririle, încuviinţarea 
executării silite şi luarea unor măsuri 
asigurătorii;" 
 

42. Art. III. - Alineatul (1) al articolului 
2.445 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, 
cu modificările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Creditorul ipotecar poate cere 
instanţei încuviinţarea executării 
ipotecii mobiliare prin vânzarea 
bunului mobil ipotecat. La cererea de 
încuviinţare se vor ataşa documente 
care atestă existenţa creanţei ipotecare 
şi a ipotecii mobiliare, împreună cu 
dovada perfectării ipotecii. Instanţa va 
analiza existenţa creanţei şi a ipotecii 
legal perfectate şi va încuviinţa 
vânzarea, cu citarea părţilor 
interesate. Introducerea cererii de 
încuviinţare a executării ipotecii 
mobiliare prin vânzarea bunului mobil 
ipotecat întrerupe prescripţia dreptului 
de a obţine executarea silită.". 

 11.Art.III se completează �i va 
avea următorul cuprins: 
Art. III. - Alineatul (1) al articolului 
2.445 din Legea nr.287/2009 privind 
Codul civil, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, 
cu modificările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Creditorul ipotecar poate cere 
instanţei încuviinţarea executării 
ipotecii mobiliare prin vânzarea 
bunului mobil ipotecat. La cererea de 
încuviinţare se vor ataşa documente 
care atestă existenţa creanţei ipotecare 
şi a ipotecii mobiliare, împreună cu 
dovada perfectării ipotecii. Instanţa va 
analiza existenţa creanţei şi a ipotecii 
legal perfectate şi va încuviinţa 
vânzarea, cu citarea părţilor 
interesate. Introducerea cererii de 
încuviinţare a executării ipotecii 
mobiliare prin vânzarea bunului mobil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţie 
Consiliul 
Legislativ 
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ipotecat întrerupe prescripţia dreptului 
la acţiune privind obţinerea 
executării silite." 
Autor: Comisia juridică 
 

43. Art. IV. - Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 1811 din Legea nr. 
71/2011 pentru punerea în aplicare 
a Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 409 din 
10 iunie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
„(1) Încuviinţarea executării ipotecii 
mobiliare prin vânzarea bunului 
ipotecat prevăzută la art. 2.445 din 
Codul civil este de competenţa 
judecătoriei în a cărei circumscripţie 
îşi are domiciliul sau, după caz, sediul 
creditorul. 
(2) Opoziţia la executare prevăzută la 
art. 2.452 din Codul civil este de 
competenţa judecătoriei care a 
încuviinţat vânzarea bunului mobil 
ipotecat.". 

 
 

 Nemodificat  
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44.  13. După articolul IV se 
introduce un nou articol, 
art.IV1, cu următorul cuprins: 
„Art.IV1.- Legea notarilor publici 
şi a activităţii notariale 
nr.36/1995, republicată, cu 
modificările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 100, după 
alineatul 1 se introduce un nou 
alineat, alin.(l1), cu următorul 
cuprins: 
„(l1) Constituie de asemenea titlu 
executoriu acordul parental 
încheiat prin înscris autentificat cu 
ocazia divorţului sau ulterior 
acestui moment, în care, 
exercitând împreună autoritatea 
părintească, părinţii se înţeleg cu 
privire la aspecte cum sunt: 
stabilirea locuinţei copilului, 
modalitatea de păstrare a 
legăturilor personale cu minorul 
ale părintelui cu care acesta nu 
locuieşte, precum şi alte măsuri 
asupra cărora părinţii pot să 
dispună în condiţiile art.375 
alin.(2) din Codul civil." 

12. După articolul IV se introduce 
un nou articol, art.IV1, cu 
următorul cuprins: 
„Art.IV1.- Legea notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr.36/1995, 
republicată, cu modificările �i 
completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 100, după 
alineatul 1 se introduce un nou 
alineat, alin.(2), cu următorul 
cuprins: 
„(2) Constituie de asemenea titlu 
executoriu acordul parental încheiat 
prin înscris autentificat cu ocazia 
divorţului sau ulterior acestui 
moment, în care, exercitând împreună 
autoritatea părintească, părinţii se 
înţeleg cu privire la aspecte cum sunt: 
stabilirea locuinţei copilului, 
modalitatea de păstrare a legăturilor 
personale cu minorul ale părintelui cu 
care acesta nu locuieşte, precum şi 
alte măsuri asupra cărora părinţii pot 
să dispună în condiţiile art.375 
alin.(2) din Codul civil." 
 
Autor: Comisia juridică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţie 
Departamentul 
Legislativ 
(renumerotare) 



 

28 
 

Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

45.   2. După articolul 100 se introduce 
un nou articol, art.1001 cu 
următorul cuprins: 
"Art. 1001 – Pentru valabilitatea 
acordului parental încheiat în 
procedura divor�ului sau în orice 
alte situa�ii, notarul public, cu 
ocazia autentificării, este obligat să 
ob�ină raportul de anchetă 
psihosocială �i să procedeze la 
ascultarea minorului în condi�iile 
art.264 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare. " 
 
Autor: Comisia juridică 
 

 

46.  2. La articolul 136, după 
alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alin.(41), cu următorul 
cuprins: 
„(41) Înscrisul autentificat de 
notarul public prin care se 
constată acordul parental 
constituie titlu executoriu în 
condiţiile art.100." 
 

3. La articolul 136, după 
alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alin.(5), cu următorul 
cuprins: 
„(5) Înscrisul autentificat de notarul 
public prin care se constată acordul 
parental constituie titlu executoriu în 
condiţiile art.100 alin.(2)." 
 
Autor: Comisia juridică 
 

Observaţie 
Departamentul 
Legislativ 
(renumerotare) 
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47. Art. V. - La articolul 10 alineatul 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 392 din 29 
iunie 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
,,a) cereri pentru încuviinţarea 
executării silite, pentru fiecare titlu 
executoriu - 20 lei". 
 

 Nemodificat  

48.   13. După art.V, se introduce art.V1, 
cu următorul cuprins: 
„Art. V1. - La articolul 8 alineatul 
(1) din Legea nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 682 din 29 
iulie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, litera m) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
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m) preşedintele, vicepreşedinţii, 
secretarul general, membri ai 
Prezidiului Academiei Române 
precum şi cei ai academiilor de 
ramură, înfiinţate în baza unor legi 
speciale; 
 
Autor: Comisia juridică 
 

49. Art. VI. - (1) Începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, cererile de 
încuviinţare a executării silite se 
soluţionează de către instanţele 
judecătoreşti şi cu procedura 
prevăzute de Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta ordonanţă 
de urgenţă. 
(2) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, executarea ipotecii 
mobiliare prin vânzarea bunului 
mobil ipotecat se poate face numai 
după încuviinţarea executării 
potrivit art. 2.445 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

ulterioare, precum şi cu cele aduse 
prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, de către instanţa 
judecătorească prevăzută la 
art.1811 din Legea nr.71/2011 
pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse 
prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
 

50. Art. VII. - Ori de câte ori printr-un 
act normativ se prevede învestirea 
cu formulă executorie a titlurilor 
executorii şi/sau încuviinţarea 
executării de către executorul 
judecătoresc, acestea vor fi puse în 
executare după încuviinţarea 
executării de către instanţa 
judecătorească competentă potrivit 
legii, fără a fi necesară învestirea cu 
formulă executorie. 
 

 Nemodificat  

51. Art. VIII. - Legea nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 247 din 10 
aprilie 2015, cu modificările aduse 

 Nemodificat  
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Nr
crt 

Text OUG nr.1/2016 Text adoptat de Senat Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se va republica, după 
aprobarea prin lege a acesteia, în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

52.   14. După art.VIII, se introduce 
art.IX, cu următorul cuprins: 
 
„Art. IX. - Legea notarilor publici 
şi a activităţii notariale nr.36/1995, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.444 din 18 
iunie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum �i 
cele aduse prin prezenta lege, se va 
republica, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autor: Comisia juridică 
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