
 

                                                                                   
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

               
             
              
 
             COMISIA JURIDICĂ, DE  
           DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                   
                 
                   
 
           Bucureşti, 18 mai 2010 
            Pl.x  157/2010 

 
                                                                   
 

                                                                                     RAPORT 
 

la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti 
 

              
            În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti, transmisă cu adresa nr. Pl.x 157 din 
27 aprilie 2010 şi înregistrată sub nr. 31/361 din 29 aprilie 2010. 

  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(8) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră 
sesizată. 
           Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr. 127 din 19 februarie 2010. 
           Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 959 din 12 aprilie 2010, nu susţine adoptarea acestei 
inţiative legislative.   
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            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil propunerea legislativă, 
prin avizul  nr. 36/99 din data de 4 mai 2010. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind 
executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înfiinţării Registrului electronic de 
publicitate a vânzării bunurilor supuse executarii silite, ce va funcţiona ca un sistem informatic la nivel naţional, prin 
intermediul căruia executorii judecătoreşti vor efectua publicitatea vânzării bunurilor mobile şi imobile aflate în 
procedură de executare silită.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările 
ulterioare, membrii Comisiei juridice au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 18 mai 2010.  
         În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu unanimitate de voturi, să se 
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti. 

Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 15               
deputaţi. 
          În raport cu obiectul şi conţinutul său propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
                                                                             
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                    PREŞEDINTE,                                                                                        SECRETAR, 
                   Daniel BUDA                                                                                 Gabriel ANDRONACHE 
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ANEXA I 
 
 
                                                                     AMENDAMENTE ADMISE 

                                                                                                                   
Nr. 
crt. 

Text în vigoare Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
 
        __________________ 

                    Titlul legii 
 
          1.  Lege pentru completarea 
Legii nr. 188/2000 privind 
executorii judecătoreşti. 

 
 
               Nemodificat. 
 
 
 
 
 

 

2.  
       ___________________ 

 
2.      Articol unic: Legea nr. 
188/2000 privind executorii 
judecătoreşti, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie, 
se modifică şi se completează  după 
cum urmează: 

     
2.    Articol unic: Legea nr. 
188/2000 privind executorii 
judecătoreşti, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 559 
din 10 noiembrie 2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se completează  după 
cum urmează: 
 
    
 
         Autor: Comisia Juridică 
 
 
 

 
Pentru o 
informare 
corectă şi 
completă asupra 
actului suspus 
modificării 
legislative. 
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

3. Art. 34 (1) - În cadrul Uniunii 
Naţionale a Executorilor 
Judecătoreşti se va organiza şi 
va funcţiona o casă de asigurări 
pentru asigurarea de răspundere 
civilă a executorilor 
judecătoreşti, cu personalitate 
juridică, în condiţiile stabilite 
prin statutul propriu aprobat de 
Congresul Uniunii Naţionale a 
Executorilor Judecătoreşti.
 
 
 
 
    
 

3. După alin. (1) al art. 34 se 
introduce alin. (2) cu următorul 
cuprins:  
 
 
 
 
 
 
„ Alin. (2) - Uniunea Naţională a 
Executorilor Judecătoreşti va 
înfiinţa şi administra Registrul 
electronic de publicitate a vânzării 
bunurilor supuse executării silite, ce 
va funcţiona ca un sistem 
informatic prin intermediul căruia 
toţi executorii judecătoreşti  vor fi 
efectua publicitatea la nivel naţional 
a vânzării bunurilor mobile şi 
imobile aflate în procedura de 
executare silită. Prin hotărâre a 
Consiliului Uniunii Naţionale a 
Executorilor Judecătoreşti va fi 
stabilită procedura de 
implementare a sistemului şi de 
raportare a datelor.” 

3. După alineatul (1) al articolului 
34 se introduce un nou alineat, alin. 
(2), cu următorul cuprins: 
 
        Autor: Comisia Juridică 
 
 
 
 
 
 
„Alin. (2)  - Uniunea Naţională a 
Executorilor Judecătoreşti va înfiinţa 
şi administra Registrul electronic de 
publicitate a scoaterii la vânzare a 
bunurilor supuse executării silite, ce 
va funcţiona ca un sistem informatic 
prin intermediul căruia toţi executorii 
judecătoreşti  vor efectua publicitatea 
la nivel naţional a vânzării bunurilor 
mobile si imobile aflate în procedura 
de executare silită. În termen de 45 
de zile de la data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale şi Ministerul 
Justiţiei vor publica, prin ordin 
comun, Normele metodologice 
privind procedura de 
implementare a sistemului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impune 
implicarea celor 
două ministere 
datorită faptului 
că este absolut 
necesară o 
expertiză de 
specialitate atât 
pentru stabilirea 
conţinutului 
registrului, cât şi 
pentru probleme 
legate de 
omologarea şi 
funcţionarea 
sistemului 
informatic care 
stă la baza 
registrului 
electronic. 
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Nr. 
crt. 

Text în vigoare Forma iniţiatorului Textul amendamentului 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

informatic şi de raportare a 
datelor” 
 
Autor: Comisia pentru tehnologia 
informţiei şi comunicaţiilor       
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Art.44 - Răspunderea 
disciplinară a executorului 
judecătoresc intervine pentru 
următoarele abateri: 
 
         …………………………… 

4. La art. 44, dupa litera f) se 
introduce litera g) cu următorul 
cuprins: 
 
Art.44 - Răspunderea disciplinară a 
executorului judecătoresc intervine 
pentru următoarele abateri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) omisiunea de a efectua 
publicitatea vânzării prin Registrul 
electronic de publicitate a vânzării 
bunurilor supuse executării silite. 

4. La articolul 44, dupa litera f) se 
introduce o nouă literă, litera g) cu 
următorul cuprins:                      
                     Se elimină.  
 
 
          Autor: Comisia Juridică 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
                    Nemodificat 
         

 
 
 
 
 
 
Întrucât părţii 
introductive a 
art. 44 nu i se 
aduc modificări 
legislative, 
expresia  
„Art.44. 
Răspunderea 
disciplinară a 
executorului 
judecătoresc 
intervine pentru 
următoarele 
abateri:”  
trebuie 
eliminată. 

 
Consilier parlamentar, Ciprian Bucur 
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