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   Text actualizat la data de 11.08.2006, avându-se în vedere urm toarele acte:  
   - O.U.G. nr. 18/2001  
   - O.U.G. nr. 64/2001  
   - O.G. nr. 7/2001  
   - Legea nr. 540/2001  
   - Legea nr. 493/2002  
   - O.U.G. nr. 190/2005  
   - Legea nr. 332/2006  
   - Legea nr. 278/2006.  
 
    Parlamentul României adopt  prezenta lege.  
 

   CAPITOLUL I 
  Dispozi"ii generale  

 
   Art. 1. - (1) Executarea silit  a dispozi"iilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectueaz  de c tre 
executorii judec tore!ti, dac  legea nu prevede altfel.  
   (2) Executorii judec tore!ti îndeplinesc !i alte atribu"ii date prin lege în competen"a lor.  
   Art. 2. - (1) Executorii judec tore!ti sunt învesti"i s  îndeplineasc  un serviciu de interes public.  
   (2) Actul îndeplinit de executorul judec toresc, în limitele competen"elor legale, purtând !tampila !i 
semn tura acestuia, precum !i num rul de înregistrare !i data, este act de autoritate public  !i are for"a 
probant  prev zut  de lege.  
   Art. 3. - (1) La cererea executorului judec toresc cei care datoreaz  sume de bani debitorului urm rit ori 
de"in alte bunuri ale acestuia, supuse urm ririi potrivit legii, au obliga"ia s  dea informa"iile necesare pentru 
efectuarea execut rii silite.  
   (2) Executorul judec toresc este obligat s  p streze secretul informa"iilor primite, cu excep"ia cazurilor 
prev zute de lege.  
   Art. 4. - Coordonarea !i controlul activit "ii executorilor judec tore!ti se exercit  de c tre Ministerul 
Justi"iei.  
   Art. 5. - Activitatea executorilor judec tore!ti se înf ptuie!te în condi"iile legii, cu respectarea drepturilor !i 
intereselor legitime ale p r"ilor !i ale altor persoane interesate, f r  deosebire de ras , de na"ionalitate, de 
origine etnic , de limb , de religie, de sex, de apartenen"  politic , de avere sau de origine social .  
   Art. 6. - Executorii judec tore!ti nu pot refuza îndeplinirea unui act dat în competen"a lor decât în cazurile 
!i în condi"iile prev zute de lege.  
 

   CAPITOLUL II 
  Competen"a executorilor judec tore!ti  

 
   Art. 7. - Executorul judec toresc are urm toarele atribu"ii:  
   a) punerea în executare a dispozi"iilor cu caracter civil din titlurile executorii;  
   b) notificarea actelor judiciare !i extrajudiciare;  
   c) comunicarea actelor de procedur ;  
   d) recuperarea pe cale amiabil  a oric rei crean"e;  
   e) aplicarea m surilor asigur torii dispuse de instan"a judec toreasc ;  
   f) constatarea unor st ri de fapt în condi"iile prev zute de Codul de procedur  civil ;  
   g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de 
c tre debitor, potrivit dispozi"iilor Codului de procedur  civil ;  
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   h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplat  a cambiilor, biletelor la ordin !i a cecurilor, dup  caz;  
   i) orice alte acte sau opera"iuni date de lege în competen"a lui.  
   Art. 8. - (1) Executorii judec tore!ti î!i îndeplinesc atribu"iile în circumscrip"ia judec toriei pe lâng  care 
func"ioneaz , dac  prin lege nu se dispune altfel.  
   (2) Competen"a teritorial  a birourilor de executori judec tore!ti cu sediul în municipiul Bucure!ti se întinde 
pe tot cuprinsul municipiului.  
   (3) În cazul în care în circumscrip"ia unei judec torii nu exist  nici un executor judec toresc sau exist  doar 
unul, Camera executorilor judec tore!ti poate delega executori judec tore!ti din circumscrip"ia altei 
judec torii, situat  în circumscrip"ia aceleia!i cur"i de apel, pentru a îndeplini atribu"iile prev zute la art. 7.  
   Art. 9. - (1) În cazul prev zut la art. 7 lit. a) este competent executorul judec toresc din circumscrip"ia 
judec toriei în a c rei raz  teritorial  urmeaz  s  se fac  executarea.  
   (2) În cazul urm ririi silite a bunurilor este competent executorul judec toresc din circumscrip"ia 
judec toriei în a c rei raz  teritorial  sunt situate sau se afl  acestea. Dac  bunurile urm ribile se afl  în 
circumscrip"iile mai multor judec torii, competen"a apar"ine oric ruia dintre executorii judec tore!ti care 
func"ioneaz  pe lâng  acestea.  
   (3) În cazul prev zut la art. 7 lit. e) este competent executorul judec toresc din circumscrip"ia judec toriei 
unde sunt situate sau se afl  bunurile în privin"a c rora s-a dispus aplicarea acestei m suri.   
   (4) În cazul prev zut la art. 7 lit. f) este competent executorul judec toresc din circumscrip"ia judec toriei în 
a c rei raz  teritorial  se va face constatarea.  
   (5) În celelalte cazuri prev zute la art. 7 este competent orice executor judec toresc învestit de partea 
interesat .  
    ___________  
    Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G nr. 64/2001.  
 
   Art. 10. - (1) Executorii judec tore!ti pot fi recuza"i în cazul în care se afl  în una dintre situa"iile prev zute 
la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6*), 8 !i 9 din Codul de procedur  civil .  
    ____________  
   *) Punctul 6 al art. 27 din Codul de procedur  civil  a fost modificat prin Ordonan"a de urgen"  a 
Guvernului nr. 138/2000.  
 
   (2) Executorul judec toresc pentru care este cerut  recuzarea poate declara c  se ab"ine.  
   (3) Partea interesat  poate cere instan"ei de executare recuzarea executorului judec toresc imediat ce a 
aflat despre una dintre situa"iile prev zute la alin. (1), dar numai pân  la încheierea execut rii silite. 
Încheierea instan"ei prin care s-a încuviin"at ori s-a respins ab"inerea, precum !i cea prin care s-a încuviin"at 
recuzarea nu sunt supuse nici unei c i de atac.   
   (4) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacat  cu recurs în termen de 5 zile de la 
comunicare.  
   (5) Încheierea prin care s-a hot rât recuzarea va ar ta în ce m sur  actele îndeplinite de executorul 
judec toresc recuzat vor fi p strate.  
    __________  
    Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 64/2001, introdus prin Legea de aprobare 
nr. 540/2001.  
 
   Art. 11. - (1) Conflictele de competen"  între birourile executorilor judec tore!ti situate în aceea!i 
circumscrip"ie a unei judec torii se solu"ioneaz  de acea judec torie, la sesizarea p r"ii interesate.  
   (2) Când conflictul intervine între birouri de executori judec tore!ti situate în circumscrip"ii diferite, 
competen"a apar"ine judec toriei în a c rei circumscrip"ie se afl  biroul executorului judec toresc cel dintâi 
sesizat.  
   (3) Conflictele de competen"  se solu"ioneaz  de urgen"  !i cu prec dere.  
   (4) Instan"a se pronun"  în toate cazurile, motivat, prin încheiere irevocabil .  
 

   CAPITOLUL III 
  Organizarea activit "ii executorilor judec tore!ti  

 
   SEC IUNEA 1 

  Organizarea !i func"ionarea birourilor executorilor judec tore!ti  
 
   Art. 12. - (1) Activitatea executorilor judec tore!ti se desf !oar  în cadrul unui birou în care pot func"iona 
unul sau mai mul"i executori judec tore!ti asocia"i, cu personalul auxiliar corespunz tor.  
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   (2) Prin asocierea în cadrul unei societ "i civile profesionale executorul judec toresc nu î!i pierde dreptul la 
biroul individual.  
   (3) Executorul judec toresc sau executorii judec tore!ti asocia"i, titulari ai unui birou, pot angaja executori 
judec tore!ti stagiari, alt personal de specialitate, precum !i personal auxiliar corespunz tor, necesar pentru 
desf !urarea activit "ii biroului.  
   Art. 13. - (1) Ministerul Justi"iei, prin direc"ia de specialitate, întocme!te eviden"a birourilor de executori 
judec tore!ti !i lucr rile privind numirea !i încetarea func"iei de executor judec toresc.  
   (2) Num rul executorilor judec tore!ti se stabile!te !i se actualizeaz  anual de ministrul justi"iei, cu 
consultarea Consiliului Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti, în func"ie de cerin"ele locale 
determinate de întinderea teritoriului, de volumul de activitate !i de num rul locuitorilor, în a!a fel încât la 
15.000 de locuitori s  revin  cel pu"in un executor judec toresc. Num rul executorilor judec tore!ti din 
circumscrip"ia unei instan"e nu va fi mai mic de 3. De asemenea, la stabilirea num rului executorilor 
judec tore!ti se va avea în vedere !i num rul executorilor judec tore!ti stagiari care au promovat examenul 
de definitivat.   
    __________  
    Alineatul (2) a fost modificat prin art. II pct. 1 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost modificat prin 
Legea de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 14. - În circumscrip"ia unei judec torii pot func"iona unul sau mai multe birouri de executori 
judec tore!ti, a c ror competen"  teritorial  se întinde pe tot cuprinsul acelei circumscrip"ii.  
   Art. 15. - Executor judec toresc poate fi persoana care îndepline!te urm toarele condi"ii:  
   a) are cet "enia român  !i domiciliul în România;   
   b) are capacitatea deplin  de exerci"iu;  
   c) este licen"iat  în drept;  
   d) nu are antecedente penale !i se bucur  de o bun  reputa"ie;  
   e) cunoa!te limba român ;  
   f) este apt  din punct de vedere medical pentru exercitarea func"iei;  
   g) a îndeplinit timp de 2 ani func"ia de executor judec toresc stagiar !i a promovat examenul de definitivat 
sau, dup  caz, a exercitat timp de 3 ani o func"ie de specialitate juridic  !i a promovat concursul sau 
examenul de admitere în profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 5 ani func"ia 
de judec tor, procuror sau avocat, cu condi"ia s  fi promovat examenul de definitivat în profesia din care 
provin.   
    __________  
    Literele a) !i g) au fost modificate prin art. II pct. 2 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost modificat 
prin Legea de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 16. - (1) Executorul judec toresc este numit de ministrul justi"iei, în baza cererii celui interesat !i dup  
verificarea îndeplinirii condi"iilor prev zute la art. 15.   
   (2) Tabloul executorilor judec tore!ti se întocme!te !i se actualizeaz  anual de Consiliul Uniunii Na"ionale 
a Executorilor Judec tore!ti. Tabloul executorilor judec tore!ti se public  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, !i se transmite instan"elor judec tore!ti.  
    __________  
    Alineatul (1) a fost modificat prin art. II pct. 21 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost completat prin 
Legea de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 17. - (1) În termen de 90 de zile de la numirea sa în func"ie executorul judec toresc este obligat s  î!i 
înregistreze biroul la curtea de apel în a c rei circumscrip"ie î!i are sediul biroul s u. Pentru înregistrarea 
biroului executorul judec toresc va prezenta !tampila !i specimenul de semn tur .  
   (2) Ministrul justi"iei poate, în cazuri temeinic justificate, s  prelungeasc  acest termen.  
   (3) Neîndeplinirea condi"iilor prev zute la alin. (1) atrage de drept revocarea din func"ie a executorului 
judec toresc.  
   Art. 18. - (1) Dup  numirea în func"ie executorul judec toresc va depune jur mântul în fa"a ministrului 
justi"iei !i a pre!edintelui Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti sau a reprezentan"ilor acestora.  
   (2) Jur mântul are urm torul con"inut:  
    "Jur s  respect Constitu"ia !i legile " rii, s -mi îndeplinesc cu onoare !i probitate, cu con!tiin"  !i f r  
p rtinire atribu"iile ce-mi revin !i s  p strez secretul profesional. A!a s -mi ajute Dumnezeu!"  
   (3) Referirea la divinitate din formula jur mântului se schimb  potrivit credin"ei religioase a executorului 
judec toresc. Executorul judec toresc f r  confesiune va depune jur mântul f r  formula religioas , pe 
con!tiin"  !i onoare.  
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   (4) La depunerea jur mântului se încheie un proces-verbal în dou  exemplare, semnate de persoanele 
men"ionate la alin. (1) !i de cel interesat. Un exemplar al procesului-verbal se p streaz  la grefa cur"ii de 
apel !i cel lalt exemplar se înmâneaz  executorului judec toresc respectiv.  
   (5) Executorii judec tore!ti intr  în exerci"iul func"iunii numai dup  depunerea jur mântului.  
   Art. 19. - Poate fi executor judec toresc stagiar cel care:  
   a) îndepline!te condi"iile cerute la art. 15 lit. a)-f);  
   b) a promovat concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judec toresc, organizat de 
Uniunea Na"ional  a Executorilor Judec tore!ti, sub coordonarea !i controlul Ministerului Justi"iei;   
   c) se afl  în perioada de stagiu, pân  la promovarea examenului de capacitate;  
   d) este angajat într-un birou de executor judec toresc.  
    __________  
    Litera b) a fost modificat  prin art. II pct. 3 din O.U.G. nr. 190/2005.  
 
   Art. 19

1
. - (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judec toresc se organizeaz  

anual sau ori de câte ori este necesar, de Uniunea Na"ional  a Executorilor Judec tore!ti, sub coordonarea 
!i controlul Ministerului Justi"iei.  
   (2) Data !i locul de desf !urare a concursului sau examenului se stabilesc prin ordin al ministrului justi"iei, 
cu consultarea Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti.   
    __________  
    Articolul a fost modificat prin art. II pct. 4 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea 
de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 20. - (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judec toresc !i examenul de 
definitivat se vor desf !ura în fa"a unei comisii din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentan"i ai Uniunii 
Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti, ai Ministerului Justi"iei !i cadre didactice din înv " mântul superior de 
specialitate.  
   (2) Condi"iile de desf !urare a acestor concursuri sau examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare 
a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justi"iei.   
    __________  
    Articolul a fost modificat prin art. II pct. 5 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea 
de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 21. - (1) Executorul judec toresc este obligat s  încheie contract individual de munc  cu executorul 
judec toresc stagiar !i s  asigure formarea profesional  a acestuia.  
   (2) Executorul judec toresc poate delega executorul judec toresc stagiar s  îndeplineasc  atribu"iile 
prev zute la art. 7 lit. a)-e).  
   (3) Verificarea form rii profesionale !i a condi"iilor de încheiere a contractului individual de munc  al 
executorului judec toresc stagiar este în sarcina Camerei executorilor judec tore!ti !i se stabile!te prin 
Statutul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti.  
   Art. 22. - (1) Calitatea de executor judec toresc înceteaz :  
   a) la cerere;  
   b) prin pensionare sau în cazul constat rii incapacit "ii de munc , în condi"iile legii;  
   c) prin desfiin"area biroului executorului judec toresc, urmat  de neexercitarea f r  justificare de c tre 
titularul acestuia a profesiei, în condi"iile legii, într-un alt birou, în termen de 6 luni;  
   d) prin excluderea din profesie, dispus  ca sanc"iune disciplinar , în condi"iile prezentei legi;  
   e) în cazul condamn rii definitive pentru s vâr!irea cu inten"ie a unei infrac"iuni care aduce atingere 
prestigiului profesiei;   
   f) în cazul constat rii v ditei sale incapacit "i profesionale, exprimat  !i prin anularea sau desfiin"area 
irevocabil  de c tre instan"a de judecat  a unui num r de execut ri silite reprezentând 10% din dosarele de 
executare instrumentate sau a unor acte de executare întocmite în cel mult 20% din dosarele de executare 
instrumentate într-un an calendaristic;   
   g) în cazul în care executorul judec toresc nu mai îndepline!te condi"iile prev zute la art. 15 lit. a), b), d), 
e) !i f);  
   h) prin deces.   
   (2) Încetarea calit "ii de executor judec toresc se constat  sau se dispune, dup  caz, de ministrul justi"iei, 
la solicitarea Consiliului Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti sau din oficiu.  
    __________  
    Literele e) !i f) de la alin. (1) au fost modificate prin art. II pct. 51 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a 
fost completat prin Legea de aprobare nr. 332/2006.  

4 



   - Litera h) de la alin. (1) a fost introdus  prin art. II pct. 52 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost 
completat prin Legea de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 23. - Exerci"iul func"iei de executor judec toresc se suspend :  
   a) în situa"iile prev zute la art. 46 lit. d) !i la art. 47 alin. (1);  
   b) în cazurile de incompatibilitate prev zute la art. 40, precum !i în cazul interdic"iilor prev zute de lege;  
   c) în caz de neplat  a contribu"iilor b ne!ti profesionale, timp de 3 luni de la scaden"a acestora, pân  la 
achitarea lor integral ;  
   d) în caz de incapacitate temporar  de munc ;  
   e) la cererea executorului judec toresc, pentru motive întemeiate.  
   Art. 24. - (1) În cazurile prev zute la art. 23 lit. a), b) !i c) suspendarea se dispune de ministrul justi"iei, din 
oficiu sau la cererea Consiliului Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti.  
   (2) În cazul prev zut la art. 23 lit. d) executorul judec toresc are obliga"ia de a informa de îndat  Camera 
executorilor judec tore!ti din care face parte, care va solicita ministrului justi"iei s  ia act de aceast  
împrejurare.  
   (3) În cazul prev zut la art. 23 lit. e) suspendarea se aprob  de ministrul justi"iei, cu avizul Consiliului 
Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti.  
   (4) Suspendarea înceteaz  dac  au disp rut împrejur rile care au determinat-o, dispozi"iile privind luarea 
m surii fiind aplicabile în mod corespunz tor.  
 

   SEC IUNEA a 2-a 
  Camera executorilor judec tore!ti  

 
   Art. 25. - (1) În circumscrip"ia fiec rei cur"i de apel func"ioneaz  câte o Camer  a executorilor 
judec tore!ti, cu personalitate juridic .  
   (2) Din Camera executorilor judec tore!ti fac parte to"i executorii judec tore!ti din circumscrip"ia cur"ii de 
apel respective.  
   Art. 26. - (1) Camera executorilor judec tore!ti este condus  de un colegiu director format dintr-un 
pre!edinte, un vicepre!edinte !i 3-7 membri.  
   (2) Colegiul director este ales, potrivit statutului, de adunarea general  a executorilor judec tore!ti, pentru 
o perioad  de 3 ani, dintre membrii acelei Camere a executorilor judec tore!ti.  
   (3) Pre!edintele colegiului director reprezint  Camera executorilor judec tore!ti în raporturile acesteia cu 
ter"ii. El prime!te pentru activitatea depus  o indemniza"ie al c rei cuantum este stabilit de adunarea 
general .  
   (4) Colegiul director are un secretar salarizat !i personal auxiliar, în num rul !i structura stabilite de 
adunarea general .  
   Art. 27. - Colegiul director al Camerei executorilor judec tore!ti are urm toarele atribu"ii principale:  
   a) rezolv  plângerile p r"ilor împotriva executorilor judec tore!ti !i executorilor judec tore!ti stagiari, luând 
m surile corespunz toare, pe care le aduce la cuno!tin"  Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti;  
   b) deleag , în cazuri excep"ionale, pentru o perioad  determinat  de cel mult 6 luni, un executor 
judec toresc, pentru a asigura func"ionarea unui alt birou de executor judec toresc, cu încuno!tiin"area 
pre!edintelui Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti !i a pre!edintelui judec toriei în a c rei 
circumscrip"ie urmeaz  s  î!i exercite atribu"iile; delegarea nu poate fi repetat  decât dup  un an, în afara 
cazului în care executorul judec toresc delegat î!i d  acordul;  
   c) informeaz  Uniunea Na"ional  a Executorilor Judec tore!ti în leg tur  cu activitatea birourilor 
executorilor judec tore!ti !i asupra necesarului de executori judec tore!ti !i executori judec tore!ti 
stagiari;   
   d) întocme!te documentarea juridic  !i asigur  consultarea !i informarea curent  a executorilor 
judec tore!ti;  
   e) "ine eviden"a veniturilor !i cheltuielilor Camerei executorilor judec tore!ti !i a contribu"iei membrilor s i;  
   f) procur  datele !i lucr rile necesare pentru Buletinul executorilor judec tore!ti !i asigur  difuzarea 
acestuia;  
   g) îndepline!te alte atribu"ii prev zute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia !i de 
Statutul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti.  
    __________  
    Litera c) a fost modificat  prin art. II pct. 53 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost completat prin 
Legea de aprobare nr. 332/2006.  
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   SEC IUNEA a 3-a 
  Uniunea Na"ional  a Executorilor Judec tore!ti  

 
   Art. 28. - (1) Executorii judec tore!ti din România se constituie în Uniunea Na"ional  a Executorilor 
Judec tore!ti, organiza"ie profesional  cu personalitate juridic , format  din to"i executorii judec tore!ti 
numi"i potrivit art. 16.  
   (2) Organele de conducere ale Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti sunt: congresul, consiliul !i 
pre!edintele.  
   (3) Congresul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti este constituit din delega"i ai fiec rei Camere 
a executorilor judec tore!ti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, pre!edin"ii Camerelor 
executorilor judec tore!ti !i ceilal"i membri ai Consiliului Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti.  
   (4) Congresul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti se întrune!te anual la convocarea consiliului 
acesteia.  
   Art. 29. - (1) Convocarea Congresului Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti se face în termen de 
7 zile de la data hot rârii Consiliului Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti !i se va "ine în termen de 
cel pu"in o lun  !i de cel mult dou  luni de la data convoc rii. Camerele executorilor judec tore!ti vor fi 
în!tiin"ate în scris !i prin publicarea într-un ziar central. Camerele executorilor judec tore!ti sunt obligate s  
afi!eze data convoc rii !i ordinea de zi la sediul lor !i la instan"ele judec tore!ti din circumscrip"ia în care 
func"ioneaz .  
   (2) Camerele executorilor judec tore!ti sunt obligate s  î!i aleag  delega"ii cu cel pu"in 10 zile înainte de 
Congresul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti.  
   (3) Congresul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti este legal constituit în prezen"a a dou  treimi 
din num rul membrilor !i adopt  hot râri cu votul majorit "ii membrilor prezen"i.  
   (4) În cazul în care nu se realizeaz  cvorumul cerut la alin. (3) se face o nou  convocare a Congresului 
Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti în acelea!i condi"ii, peste cel mult o lun . La aceast  
convocare Congresul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti este legal constituit prin prezen"a 
majorit "ii delega"ilor. Dac  nici atunci nu se realizeaz  cvorumul legal, Congresul Uniunii Na"ionale a 
Executorilor Judec tore!ti se amân  din nou !i va fi reconvocat de fiecare dat  pân  la realizarea 
cvorumului prev zut în prezentul alineat.  
   Art. 30. - (1) Consiliul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti va convoca un congres extraordinar la 
cererea unei treimi din num rul membrilor Camerelor executorilor judec tore!ti sau la cererea majorit "ii 
colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judec tore!ti.  
   (2) Convocarea congresului extraordinar se face în termen de 7 zile de la data îndeplinirii condi"iilor 
prev zute la art. 29 alin. (4).  
   (3) Congresul extraordinar se va "ine în cel mult 30 de zile de la data convoc rii.  
   Art. 31. - (1) Congresul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti are urm toarele atribu"ii:  
   a) adopt  Statutul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti !i pe cel al Casei de asigur ri;  
   b) alege pre!edintele !i vicepre!edin"ii Consiliului Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti, precum !i 
alte organe stabilite prin statut;  
   c) alege Comisia de cenzori !i Consiliul de conducere ale Casei de asigur ri;  
   d) alege !i revoc  membrii Comisiei superioare de disciplin , fiecare Camer  a executorilor judec tore!ti 
având dreptul la câte un reprezentant;  
   e) analizeaz  !i aprob  raportul anual al Consiliului Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti;  
   f) aprob  bugetul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti !i al Casei de asigur ri;  
   g) îndepline!te orice alte atribu"ii prev zute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau 
de statut.  
   (2) Hot rârile Congresului Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti sunt obligatorii pentru to"i membrii 
acesteia.  
   Art. 32. - (1) Consiliul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti este constituit din reprezentan"i ai 
fiec rei Camere a executorilor judec tore!ti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, dintre care 
sunt ale!i de c tre Congresul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti pre!edintele !i 2 vicepre!edin"i.  
   (2) Pre!edintele reprezint  Uniunea Na"ional  a Executorilor Judec tore!ti în raporturile cu ter"ii, pe plan 
intern !i interna"ional.  
   Art. 33. - Consiliul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti îndepline!te urm toarele atribu"ii:  
   a) solicit  ministrului justi"iei suspendarea, revocarea ori încetarea func"iei de executor judec toresc;   
   b) Abrogat;   
   c) Abrogat;   
   d) aprob  cotele de contribu"ie ale birourilor executorilor judec tore!ti la Camera executorilor judec tore!ti, 
precum !i cele ale Camerelor executorilor judec tore!ti la Uniunea Na"ional  a Executorilor Judec tore!ti, 
potrivit statutului acesteia;  
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   e) propune ministrului justi"iei condi"iile de desf !urare a concursului sau examenului de admitere în 
profesia de executor judec toresc !i a examenului de definitivat;   
   f) îndepline!te alte atribu"ii prev zute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de 
statut.  
    ___________  
    Litera b) a fost modificat  prin articolul unic, pct. 2 din O.U.G. nr. 18/2001.  
   - Litera a) a fost modificat  prin art. II pct. 54 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost completat prin 
Legea de aprobare nr. 332/2006.  
   - Literele b) !i c) au fost abrogate prin art. II pct. 6 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost modificat prin 
Legea de aprobare nr. 332/2006.  
   - Litera e) a fost modificat  prin art. II pct. 7 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea 
de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 34. - În cadrul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti se va organiza !i va func"iona o cas  de 
asigur ri pentru asigurarea de r spundere civil  a executorilor judec tore!ti, cu personalitate juridic , în 
condi"iile stabilite prin statutul propriu aprobat de Congresul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti.  
 

   CAPITOLUL IV 
  Drepturile !i îndatoririle executorului judec toresc  

 
   SEC IUNEA 1 

  Drepturile executorilor judec tore!ti  
 
   Art. 35. - Executorii judec tore!ti î!i exercit  personal atribu"iile !i se bucur  de stabilitate în func"ie, 
neputând fi transfera"i în alt  localitate, f r  acordul lor, cu excep"ia cazurilor prev zute de lege.  
 
   Art. 35

1
. - Activitatea executorului judec toresc, care îndepline!te condi"iile prev zute la art. 15 lit. c), este 

considerat  vechime în func"ie juridic  de specialitate.   
    __________  
    Articolul a fost introdus prin art. II pct. 71 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost completat prin 
Legea de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 35

2
. - (1) În exercitarea profesiei executorii judec tore!ti sunt ocroti"i de lege.  

   (2) Lovirea sau alte acte de violen"  s vâr!ite împotriva executorului judec toresc în timpul exercit rii 
profesiei !i în leg tur  cu aceasta se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.   
    __________  
    Articolul a fost introdus prin art. II pct. 71 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost completat prin 
Legea de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 36. - Abrogat.   
    __________  
    Articolul a fost abrogat prin art. II pct. 8 din O.U.G. nr. 190/2005.  
 
   Art. 37. - (1) Executorii judec tore!ti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale !i maximale 
stabilite de ministrul justi"iei, cu consultarea Consiliului Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti, cu 
respectarea urm toarelor condi"ii:  
   a) pentru sumele mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi de pân  la 10%;  
   b) pentru sumele cuprinse între 50.001 !i 80.000 lei, onorariul este de 3%;  
   c) pentru sumele cuprinse între 80.001 !i 100.000 lei, onorariul este de 2%;  
   d) pentru sumele ce dep !esc 100.000 lei, onorariul este de 1%.  
   (2) Ministrul Justi"iei va stabili onorarii minimale !i maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de 
baz  minim brut pe "ar  garantat în plat , precum !i posibilitatea achit rii acestora în mai multe tran!e.  
   (3) Executorii judec tore!ti nu pot condi"iona punerea în executare a hot rârilor judec tore!ti de plata 
anticipat  a onorariului.   
    __________  
    Articolul a fost modificat prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea 
de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 38. - Executorul judec toresc are dreptul la concediu de odihn , în condi"iile stabilite prin statut.  
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   Art. 39. - Executorii judec tore!ti beneficiaz  de drepturi de asigur ri sociale, pe baza contribu"iilor la 
sistemele de asigur ri sociale, în condi"iile legii.  
   Art. 40. - Exercitarea func"iei de executor judec toresc este incompatibil  cu:  
   a) activitatea salarizat  în cadrul altor profesii, exceptând activitatea didactic  universitar , activitatea 
artistic , literar  !i publicistic ;  
   b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier în consiliile jude"ene sau locale, pe durata 
mandatului;  
   c) desf !urarea unor activit "i comerciale, direct sau prin persoane interpuse;  
   d) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat comandidat în societ "ile în comandit  
simpl  sau pe ac"iuni, administrator al unei societ "i cu r spundere limitat , pre!edinte al unui consiliu de 
administra"ie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societ "i pe ac"iuni, 
administrator al unei societ "i civile.  
 

   SEC IUNEA a 2-a 
  Îndatoririle !i r spunderea executorilor judec tore!ti  

 
   Art. 41. - Executorii judec tore!ti !i personalul birourilor de executori judec tore!ti au obliga"ia s  p streze 
secretul profesional cu privire la actele !i faptele despre care au luat cuno!tin"  în cadrul activit "ii lor, chiar 
!i dup  încetarea func"iei, cu excep"ia cazurilor în care legea sau p r"ile interesate îi elibereaz  de aceast  
obliga"ie.  
   Art. 41

1
. - (1) Executorii judec tore!ti au obliga"ia s  participe, cel pu"in o dat  la 3 ani, la programe de 

formare profesional  continu  organizate de Uniunea Na"ional  a Executorilor Judec tore!ti, de camerele 
executorilor judec tore!ti de pe lâng  cur"ile de apel, de institu"ii de înv " mânt superior din "ar  sau din 
str in tate ori la alte forme de perfec"ionare profesional .  
   (2) Uniunea Na"ional  a Executorilor Judec tore!ti aprob  anual, la propunerea camerelor executorilor 
judec tore!ti de pe lâng  cur"ile de apel, programul de formare profesional  continu  a executorilor 
judec tore!ti.  
   (3) Modul de organizare a activit "ilor de formare profesional  continu , precum !i modalit "ile de evaluare 
a îndeplinirii acestei obliga"ii sunt prev zute de regulamentul de aplicare a prezentei legi !i de statutul 
profesiei.   
    __________  
    Articolul a fost introdus prin art. II pct. 10 din O.U.G. nr. 190/2005.  
 
   Art. 42. - (1) R spunderea civil  a executorului judec toresc poate fi angajat , în condi"iile legii civile, 
pentru cauzarea de prejudicii prin înc lcarea obliga"iilor sale profesionale.  
   (2) Asigurarea de r spundere profesional  a executorului judec toresc se realizeaz  prin Casa de 
asigur ri constituit  în acest scop, potrivit art. 34.  
   Art. 43. - Este interzis executorilor judec tore!ti s  dobândeasc  direct sau prin persoane interpuse, 
pentru ei sau pentru al"ii, bunurile ce au f cut obiectul activit "ii de executare silit .  
   Art. 44. - R spunderea disciplinar  a executorului judec toresc intervine pentru urm toarele abateri:  
   a) nerespectarea secretului profesional;  
   b) înc lcarea incompatibilit "ilor !i interdic"iilor prev zute de lege;  
   c) s vâr!irea unor fapte care aduc atingere onoarei, probit "ii profesionale ori bunelor moravuri;  
   d) neîndeplinirea obliga"iilor privind formarea profesional  a executorilor judec tore!ti stagiari, angaja"i pe 
baz  de contract;  
   e) întârzierea sistematic  !i neglijen"a în efectuarea lucr rilor;  
   f) absen"a nejustificat  de la birou.  
   Art. 45. - (1) Ac"iunea disciplinar  se exercit  de ministrul justi"iei sau de Colegiul director al Camerei 
executorilor judec tore!ti !i se judec  de Consiliul de disciplin  al acesteia, format din 3 membri ale!i de 
adunarea general  a Camerei executorilor judec tore!ti, pe o perioad  de 3 ani.  
   (2) Pentru suspendarea din func"ie sau excluderea din profesie este obligatorie cercetarea prealabil , care 
se efectueaz  de inspectori generali din cadrul direc"iei de specialitate din Ministerul Justi"iei sau de Colegiul 
director al Camerei executorilor judec tore!ti.  
   (3) Audierea celui în cauz  este obligatorie, acesta fiind îndrept "it s  ia cuno!tin"  de con"inutul dosarului 
!i s -!i formuleze ap rarea.  
   (4) Consiliul de disciplin  al Camerei executorilor judec tore!ti citeaz  p r"ile !i pronun"  o hot râre 
motivat  care se comunic  acestora.  
   (5) Împotriva hot rârii Consiliului de disciplin  al Camerei executorilor judec tore!ti p r"ile pot face 
contesta"ie, în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioar  de disciplin  a Uniunii Na"ionale a 
Executorilor Judec tore!ti, care judec  în complet de 5 membri. Hot rârea Comisiei superioare de disciplin  
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este definitiv  !i poate fi atacat  cu recurs la curtea de apel în a c rei raz  teritorial  se afl  sediul 
profesional.  
   (6) Procedura judec rii abaterilor disciplinare se stabile!te prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.  
   Art. 46. - Sanc"iunile disciplinare se aplic  în raport cu gravitatea faptelor !i constau în:  
   a) mustrare;  
   b) avertisment;  
   c) amend  de la 500 lei la 3.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei executorilor judec tore!ti în a 
c rei raz  teritorial  este situat biroul executorului judec toresc respectiv. Neachitarea amenzii în termen de 
30 de zile de la data r mânerii definitive a hot rârii prin care s-a stabilit sanc"iunea disciplinar  atrage 
suspendarea de drept din func"ie a executorului judec toresc pân  la achitarea sumei. Hot rârea definitiv  
constituie titlu executoriu;   
   d) suspendarea din func"ie pe o durat  de la o lun  la 6 luni;  
   e) excluderea din profesie.  
    __________  
    Litera c) a fost modificat  prin art. II pct. 11 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost completat prin 
Legea de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 47. - (1) În cazul în care împotriva executorului judec toresc s-a luat m sura arest rii preventive sau 
în cazul în care s-a pronun"at o hot râre judec toreasc  de condamnare la o pedeaps  privativ  de libertate, 
în prim  instan" , ministrul justi"iei, din oficiu sau la propunerea Consiliului Uniunii Na"ionale a Executorilor 
Judec tore!ti, va lua m sura suspend rii din func"ie a acestuia pân  la solu"ionarea procesului penal, 
potrivit legii.   
   (2) Ministrul justi"iei dispune excluderea din profesie a executorului judec toresc condamnat în condi"iile 
prev zute la art. 22 alin. (1) lit. e), începând cu data r mânerii definitive a hot rârii judec tore!ti de 
condamnare.  
    __________  
    Alineatul (1) a fost modificat prin art. II pct. 12 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost completat prin 
Legea de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 48. - În caz de suspendare sau excludere din profesie !tampila, legitima"ia, registrele !i lucr rile 
executorului judec toresc suspendat sau exclus vor fi depuse, în termen de 5 zile, sub luare de semn tur , 
la Camera executorilor judec tore!ti în a c rei raz  teritorial  este situat biroul acestuia. Camera executorilor 
judec tore!ti are obliga"ia de a asigura continuarea lucr rilor neexecutate.  
 

   CAPITOLUL V 
  Desf !urarea activit "ii executorilor judec tore!ti  

 
   Art. 49. - (1) Executarea silit  !i celelalte acte care sunt de competen"a executorului judec toresc se 
îndeplinesc la cerere, dac  legea nu dispune altfel.  
   (2) Toate actele efectuate de executorul judec toresc se redacteaz  în limba român .  
   (3) Persoanele interesate care nu vorbesc sau nu în"eleg limba român  au dreptul s  ia cuno!tin"  de 
cuprinsul actului prin intermediul unui interpret sau traduc tor.  
   Art. 50. - (1) În îndeplinirea atribu"iilor lor executorii judec tore!ti întocmesc procese-verbale, dac  prin 
lege nu se dispune altfel.  
   (2) Un exemplar al proceselor-verbale întocmite r mâne la executor, iar celelalte exemplare se comunic  
instan"ei de executare !i celor interesa"i, dup  caz.  
   (3) La cerere, în termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele întocmite în îndeplinirea 
atribu"iilor sale oric rei persoane care justific  un interes.  
   Art. 51. - Executorul judec toresc î!i îndepline!te atribu"iile cu respectarea dispozi"iilor prezentei legi, a 
statutului profesiei !i a regulamentului de aplicare a prezentei legi, precum !i ale Codului de procedur  civil  
!i ale altor legi aplicabile în materie.  
   Art. 52. - (1) Actele privind executarea silit  se îndeplinesc la sediul biroului executorului judec toresc, în 
timpul programului de lucru afi!at în mod corespunz tor sau la locul efectu rii execut rii.  
   (2) În cazul în care întocmirea unui act nu sufer  amânare din motive obiective, acesta va putea fi 
îndeplinit !i în afara programului de lucru.  
   Art. 53. - (1) Refuzul executorului judec toresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silit  se 
motiveaz , dac  p r"ile st ruie în cererea de îndeplinire a actului, în termen de cel mult 5 zile de la data 
refuzului.  
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   (2) În cazul refuzului nejustificat de întocmire a unui act partea interesat  poate introduce plângere în 
termen de 5 zile de la data la care a luat cuno!tin"  de acest refuz la judec toria în a c rei raz  teritorial  î!i 
are sediul biroul executorului judec toresc.  
   (3) Judecarea plângerii se face cu citarea p r"ilor. În cazul admiterii plângerii instan"a indic  în hot râre 
modul în care trebuie întocmit actul.  
   (4) Hot rârea judec toriei este supus  recursului.  
   (5) Executorul judec toresc este obligat s  se conformeze hot rârii judec tore!ti r mase irevocabile.  
   (6) Nerespectarea, cu rea-credin" , de c tre executorul judec toresc a obliga"iei stabilite în alin. (5) 
constituie infrac"iune !i se pedepse!te cu închisoare de la unu la 3 ani, iar dac  fapta a fost s vâr!it  din 
culp , cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amend .   
    __________  
    Alineatul (6) a fost introdus prin art. IV din Legea nr. 278/2006.  
 
   Art. 54. - Actele îndeplinite de executorii judec tore!ti, care prezint  erori materiale sau omisiuni v dite, 
vor fi îndreptate sau completate de c tre ace!tia, la cerere sau din oficiu, cu citarea p r"ilor, dac  lucr rile 
cuprind date care fac posibil  îndreptarea gre!elilor sau completarea omisiunilor. Cererea de îndreptare a 
erorii materiale sau de completare se va solu"iona de urgen" . Despre îndreptarea sau completarea 
efectuat  se face men"iune pe toate exemplarele actului.  
   Art. 55. - (1) La cererea p r"ii de a i se elibera un duplicat al actului original biroul executorului 
judec toresc care a întocmit acel act va elibera duplicatul în termen de cel mult 5 zile.  
   (2) În textul duplicatului se reproduce, cuvânt cu cuvânt, cuprinsul actului. În locul semn turilor originale se 
men"ioneaz  numele !i prenumele fiec rui semnatar.  
   (3) Duplicatul are aceea!i for"  probant  ca !i originalul.  
   Art. 56. - În cazul îndeplinirii atribu"iilor prev zute la art. 7 lit. d) raporturile dintre executorul judec toresc !i 
client sunt supuse, prin asem nare, regulilor mandatului. Remiterea de c tre client a înscrisului original 
constatator al crean"ei constituie mandat de încasare a acesteia.  
   Art. 57. - (1) Actele executorilor judec tore!ti sunt supuse, în condi"iile legii, controlului instan"elor 
judec tore!ti competente.  
   (2) Activitatea executorilor judec tore!ti este supus  controlului profesional, în condi"iile prezentei legi.  
   Art. 58. - Cei interesa"i sau v t ma"i prin actele de executare pot formula contesta"ie la executare, în 
condi"iile prev zute de Codul de procedur  civil .  
   Art. 59. - (1) Controlul profesional se exercit  de Ministerul Justi"iei, prin inspectori generali de specialitate, 
!i de Uniunea Na"ional  a Executorilor Judec tore!ti, prin consiliul s u de conducere, !i va avea în vedere:  
   a) organizarea !i func"ionarea Camerelor executorilor judec tore!ti !i a birourilor executorilor judec tore!ti;  
   b) calitatea actelor !i lucr rilor efectuate de executorii judec tore!ti;  
   c) comportarea executorilor judec tore!ti în raporturile de serviciu, cu autorit "ile publice !i cu persoanele 
fizice !i juridice.  
   (2) Consiliul Uniunii Na"ionale a Executorilor Judec tore!ti poate delega Colegiului director al Camerei 
executorilor judec tore!ti exercitarea controlului prev zut la alin. (1) lit. b) !i c) în circumscrip"ia sa.  
   Art. 60. - (1) Biroul executorului judec toresc va avea arhiv  !i registratur  proprii.  
   (2) Arhiva activit "ii executorilor judec tore!ti este proprietatea statului, se p streaz , se conserv  !i se 
pred  în condi"iile legii.  
   (3) Secretariatul va efectua opera"iuni privind primirea, înregistrarea !i expedierea coresponden"ei, 
înregistrarea !i îndosarierea actelor, p strarea registrelor, precum !i alte lucr ri cu caracter auxiliar necesare 
pentru buna desf !urare a activit "ii executorului judec toresc.  
   Art. 61. - Activitatea de arhiv  !i de secretariat a birourilor executorilor judec tore!ti se reglementeaz  prin 
regulamentul de aplicare a prezentei legi.  
   Art. 62. - Birourile de executori judec tore!ti trebuie s  "in  eviden"a financiar-contabil , potrivit legii.  
 

   CAPITOLUL VI 
  Dispozi"ii tranzitorii !i finale  

 
   Art. 63 - (1) La cerere, executorii judec tore!ti în func"ie, care la data începerii activit "ii potrivit art. 67 alin. 
(3) au o vechime în aceast  activitate de cel pu"in 2 ani, precum !i cei care au o vechime de peste 2 ani în 
func"ii de specialitate juridic  indiferent de vechimea în activitatea de executor judec toresc, vor fi numi"i 
executori judec tore!ti, cu respectarea dispozi"iilor art. 15 lit. a), b), d), e) !i f).  
   (2) Executorii judec tore!ti în func"ie, care nu opteaz  în termen de 120 de zile de la data intr rii în vigoare 
a prezentei legi pentru continuarea activit "ii ca executor judec toresc, pot fi transfera"i în interesul 
serviciului în alte func"ii din sistemul justi"iei, pentru care îndeplinesc condi"iile cerute de lege.  
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   (3) Executorii judec tore!ti în func"ie, care la data începerii activit "ii potrivit dispozi"iilor prezentei legi nu 
îndeplinesc condi"iile prev zute la alin. (1), vor fi angaja"i, prin grija camerelor executorilor judec tore!ti, ca 
executori judec tore!ti stagiari în cadrul unui birou din circumscrip"ia teritorial  a acestora.   
    __________  
    Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 2 din O.U.G. nr. 64/2001, astfel cum a fost modificat prin 
Legea de aprobare nr. 540/2001.  
 
   Art. 64. - Abrogat.   
    __________  
    Articolul a fost abrogat prin art. 85 lit. m) din O.G. nr. 7/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de 
aprobare nr. 493/2002.  
 
   Art. 65. - Sumele provenind din impozitele încasate din onorariile executorilor judec tore!ti constituie 
venituri la bugetul de stat !i se cuprind distinct în bugetul de venituri !i cheltuieli al Ministerului Justi"iei, în 
condi"iile !i cu destina"ia prev zute de lege, pentru taxele judiciare de timbru.  
   Art. 66. - (1) Prezenta lege intr  în vigoare la data public rii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, !i 
se pune în aplicare la 90 de zile de la aceast  dat .  
   (2) Regulamentul de punere în aplicare a prezentei legi va fi adoptat de Ministerul Justi"iei în termen de 90 
de zile de la data public rii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
   Art. 67. - (1) În termen de 150 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentei legi executorii judec tore!ti 
vor proceda la constituirea Camerelor executorilor judec tore!ti !i a Uniunii Na"ionale a Executorilor 
Judec tore!ti.   
   (2) În termen de 30 de zile de la constituirea Camerelor executorilor judec tore!ti !i a Uniunii Na"ionale a 
Executorilor Judec tore!ti Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei de executor judec toresc.   
   (2

1
) Statutul prev zut la alin. (2) se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.   

   (3) Executorii judec tore!ti î!i vor începe activitatea în birouri, conform prezentei legi, dup  6 luni de la 
data intr rii în vigoare a acesteia.  
    ___________  
    Alineatele (1) !i (2) au fost modificate prin articolul unic, pct. 5 din O.U.G. nr. 18/2001.  
   - Alineatul (21) a fost introdus prin art. II pct. 13 din O.U.G. nr. 190/2005, astfel cum a fost completat prin 
Legea de aprobare nr. 332/2006.  
 
   Art. 68. - (1) La data începerii activit "ii birourilor de executori judec tore!ti potrivit art. 67 alin. (3) birourile 
de executori judec tore!ti de pe lâng  judec torii !i tribunale î!i înceteaz  activitatea.   
   (2) Dosarele de executare silit  aflate în curs de solu"ionare la data începerii activit "ii executorilor 
judec tore!ti potrivit dispozi"iilor prezentei legi vor fi repartizate între birourile constituite, de c tre un 
judec tor delegat de la fiecare instan" , cu respectarea dispozi"iilor art. 8 !i 9. O copie de pe dosar se 
p streaz  sau, dup  caz, se trimite de c tre judec torul delegat la instan"a de executare competent .   
   (3) În cazul în care dou  sau mai multe birouri de executori judec tore!ti sunt deopotriv  competente s  
preia dosarele prev zute la alin. (2), judec torul delegat va proceda dup  cum urmeaz :  
   a) repartizarea se face biroului executorului judec toresc care a îndeplinit acte de executare în acel dosar, 
cu excep"ia cazului în care creditorul manifest  alt  op"iune;  
   b) când repartizarea nu este posibil  potrivit lit. a), aceasta se face în mod echitabil între birourile 
competente.   
   (4) Actele de executare îndeplinite înainte de repartizarea dosarelor potrivit alin. (2) !i (3), cu respectarea 
dispozi"iilor legale în vigoare la data efectu rii lor, r mân valabile.   
    __________  
    Alineatul (1) a fost modificat prin articolul unic, pct. 6 din O.U.G. nr. 18/2001.  
   - Alineatul (2) a fost modificat prin articolul unic, pct. 3 din O.U.G. nr. 64/2001.  
   - Alineatele (3) !i (4) au fost introduse prin articolul unic, pct. 4 din O.U.G. nr. 64/2001.  
 
   Art. 68

1
. - Refuzul executorului judec toresc de a prelua dosarele repartizate de c tre judec torul delegat 

!i de a îndeplini actele de procedur  privind executarea silit  în condi"iile !i la termenele stabilite de lege 
constituie abatere disciplinar  !i se sanc"ioneaz  potrivit dispozi"iilor art. 46 lit. d), dac  nu a fost s vâr!it  în 
astfel de condi"ii încât, potrivit legii penale, s  constituie infrac"iune.   
    __________  
    Articolul a fost introdus prin articolul unic, pct. 5 din O.U.G. nr. 64/2001.  
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   Art. 69. - Prezenta lege se completeaz  cu dispozi"iile Codului de procedur  civil .  
   Art. 70. - La data începerii activit "ii birourilor de executori judec tore!ti potrivit art. 67 alin. (3) se abrog  
prevederile art. 138 !i 139 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judec toreasc , republicat  în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modific rile !i complet rile 
ulterioare, dispozi"iile referitoare la salarizarea executorilor judec tore!ti din Legea nr. 50/1996 privind 
salarizarea !i alte drepturi ale personalului din organele autorit "ii judec tore!ti, republicat  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modific rile !i complet rile ulterioare, precum 
!i orice alte dispozi"ii contrare.   
    ___________  
    Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 7 din O.U.G. nr. 18/2001.  
 
    Aceast  lege a fost adoptat  de Senat în !edin"a din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 
74 alin. (1) din Constitu"ia României.  
 

    PRE#EDINTELE SENATULUI 
MIRCEA IONESCU-QUINTUS  

 
    Aceast  lege a fost adoptat  de Camera Deputa"ilor în !edin"a din 3 octombrie 2000, cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitu"ia României.  
 

    p. PRE#EDINTELE CAMEREI DEPUTA$ILOR, 
VASILE LUPU  

 
    Bucure!ti, 1 noiembrie 2000.  
    Nr. 188.  
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