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Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I.
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 94 punctul 1, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h1), cu urmatorul
cuprins:
"h1) cererile de declarare judecatoreasca a mortii unei persoane;".
2. La articolul 136, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 136.
(1) Dispozitiile prezentei sectiuni privitoare la exceptia de necompetenta si la conflictul de
competenta se aplica prin asemanare si in cazul sectiilor specializate ale aceleiasi instante
judecatoresti, care se pronunta prin incheiere."
3. La articolul 139, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Dosarul va fi trimis instantei mai intai investite, in afara de cazul in care reclamantul si
paratul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instante. Daca instantele sunt de grad diferit,
conexarea dosarelor se va face la instanta superioara in grad.
(4) Cand una dintre cereri este de competenta exclusiva a unei instante, conexarea se face la
acea instanta. Dispozitiile art. 99 alin. (2) sunt aplicabile."
4. La articolul 200, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 200.
(1) Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica, de indata, daca cererea de
chemare in judecata este de competenta sa si daca aceasta indeplineste cerintele prevazute
la art. 194-197."
5. La articolul 200, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul
cuprins:
"(11) In cazul in care cauza nu este de competenta sa, completul caruia i-a fost repartizata
cererea dispune, prin incheiere data fara citarea partilor, trimiterea dosarului completului
specializat competent sau, dupa caz, sectiei specializate competente din cadrul instantei
sesizate. Dispozitiile privitoare la necompetenta si conflictele de competenta se aplica prin
asemanare."
6. La articolul 200, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cand cererea nu indeplineste cerintele prevazute la art. 194-197, reclamantului i se vor
comunica in scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea
comunicarii, trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii
cererii. Se excepteaza de la aceasta sanctiune obligatia de a se desemna un reprezentant
comun, caz in care sunt aplicabile dispozitiile art. 202 alin. (3)."
7. Articolul 231 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Notele de sedinta. Inregistrarea sedintei
Art. 231.
(1) Grefierul care participa la sedinta este obligat sa ia note in legatura cu desfasurarea
procesului, care vor fi vizate de catre presedinte. Partile pot cere citirea notelor si, daca este
cazul, corectarea lor.
(2) Dupa terminarea sedintei de judecata, participantii la proces primesc, la cerere, cate o
copie de pe notele grefierului.
(3) Notele grefierului pot fi contestate cel mai tarziu la termenul urmator.
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(4) Instanta va inregistra sedintele de judecata. In caz de contestare de catre participantii la
proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate si, eventual, completate ori rectificate pe
baza inregistrarilor din sedinta de judecata.
(5) La cerere, partile, pe cheltuiala acestora, pot obtine o copie electronica a inregistrarii
sedintei de judecata in ceea ce priveste cauza lor.
(6) Inregistrarile din sedinta de judecata vor putea fi solicitate si de catre instantele de control
judiciar."
8. La articolul 450, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cererea de suspendare se va judeca de catre instanta de apel. Dispozitiile art. 718 alin.
(6) sunt aplicabile. Incheierea data asupra cererii de suspendare este supusa acelorasi cai de
atac ca si hotararea atacata."
9. La articolul 457, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul
cuprins:
"(4) Atunci cand instanta dispune recalificarea caii de atac, de la data pronuntarii incheierii,
pentru partile prezente, sau de la data comunicarii incheierii, pentru partile care au lipsit, va
curge un nou termen pentru declararea sau, dupa caz, motivarea caii de atac prevazute de
lege."
10. La articolul 484, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 484.
(1) Recursul suspenda de drept executarea hotararii in cauzele privitoare la desfiintarea de
constructii, plantatii sau a oricaror lucrari cu asezare fixa, precum si in cazurile anume
prevazute de lege."
11. La articolul 520, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Dispozitiile alin. (8) se aplica in mod corespunzator si atunci cand chestiunea de drept nu
intra in competenta niciunei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie."
12. La articolul 520, alineatul (13) se abroga.
13. La articolul 603, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care hotararea arbitrala se refera la un litigiu legat de transferul dreptului de
proprietate si/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotararea arbitrala
se va prezenta instantei judecatoresti ori notarului public pentru a obtine o hotarare
judecatoreasca sau, dupa caz, un act autentic notarial. Dupa verificarea de catre instanta
judecatoreasca ori de catre notarul public a respectarii conditiilor si dupa indeplinirea
procedurilor impuse de lege si achitarea de catre parti a impozitului privind transferul dreptului
de proprietate, se va proceda la inregistrarea in cartea funciara si se va realiza transferul de
proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil in cauza. Daca hotararea
arbitrala se executa silit, verificarile prevazute in prezentul alineat vor fi efectuate de catre
instanta, in cadrul procedurii de investire cu formula executorie."
14. Articolul 615 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Executarea silita
Art. 615.
(1) Hotararea arbitrala constituie titlu executoriu si, dupa investirea cu formula executorie, se
executa silit intocmai ca o hotarare judecatoreasca.
(2) Cererea de investire cu formula executorie se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia
caruia a avut loc arbitrajul. Dispozitiile art. 6401 alin. (3)-(6) sunt aplicabile."
15. Articolul 628 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Obligatiile susceptibile de executare silita
Art. 628.
(1) Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea
unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, a unei plantatii ori a altei lucrari,
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incredintarea minorului, stabilirea locuintei si vizitarea acestuia sau in luarea unei alte masuri
stabilite prin titlul executoriu.
(2) In cazul in care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobanzi, penalitati sau
alte sume, care se cuvin creditorului, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi
calculate de executorul judecatoresc, potrivit legii.
(3) De asemenea, executorul judecatoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea
obligatiei principale stabilite in bani, indiferent de izvorul ei, potrivit criteriilor cuprinse in titlul
executoriu. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, executorul
judecatoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare in functie de rata inflatiei,
calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte
titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a
obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.
(4) Daca titlul executoriu nu cuprinde dobanzi, penalitati sau alte sume, insa ele se cuvin de
plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispozitii legale speciale,
acestea vor fi stabilite de catre instanta de executare la cererea creditorului, prin incheiere
data cu citarea partilor.
(5) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, incheierea instantei de executare sau a
executorului judecatoresc constituie titlu executoriu, fara a fi necesara investirea cu formula
executorie."
16. La articolul 632, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constituie titluri executorii hotararile executorii prevazute la art. 633, hotararile cu
executare provizorie, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care,
potrivit legii, pot fi puse in executare."
17. Articolul 635 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Hotararile arbitrale si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale
Art. 635.
Pot fi puse in executare hotararile arbitrale investite cu formula executorie, chiar daca sunt
atacate cu actiunea in anulare, precum si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale
ramase definitive, ca urmare a neatacarii lor in fata instantei judecatoresti competente, daca
sunt investite cu formula executorie."
18. La articolul 638 alineatul (1), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. inscrisurile autentice, in cazurile prevazute de lege;".
19. La articolul 638 alineatul (1), dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu
urmatorul cuprins:
"21. titlurile executorii notariale emise in conditiile prevazute de lege;".
20. Dupa articolul 640 se introduce un nou articol, articolul 6401, cu urmatorul cuprins:
"Investirea cu formula executorie
Art. 6401.
(1) Titlurile executorii, altele decat hotararile judecatoresti, pot fi puse in executare numai
daca sunt investite cu formula executorie.
(2) Cererea de investire cu formula executorie se solutioneaza de judecatoria in circumscriptia
careia se afla domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, dupa caz, in camera de
consiliu, fara citarea partilor. Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului se afla in
strainatate, creditorul va putea depune cererea de investire si la judecatoria in circumscriptia
careia se afla domiciliul sau ales.
(3) Instanta va verifica daca inscrisul intruneste toate conditiile de forma cerute de lege pentru
a fi titlu executoriu, precum si alte cerinte in cazurile anume prevazute de lege.
(4) Incheierea prin care se respinge cererea de investire cu formula executorie poate fi atacata
numai cu apel de catre creditor, in termen de 5 zile de la comunicare.
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(5) Incheierea prin care se admite cererea de investire cu formula executorie nu este supusa
niciunei cai de atac, dar legalitatea acesteia poate face obiectul contestatiei la executare.
(6) Formula executorie are urmatorul cuprins:
«Noi,
Presedintele Romaniei,
Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare titlul (Aici
urmeaza elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronuntat prezenta
incheiere de investire cu formula executorie. Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine
indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita, iar procurorilor sa staruie
pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu, in conditiile legii. (Urmeaza semnatura
presedintelui completului si a grefierului.)»."
21. La articolul 650, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 650.
(1) Instanta de executare este judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii
organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului, in afara cazurilor in care
legea dispune altfel. Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului nu se afla in tara, este
competenta judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de
executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului, iar daca acesta nu se afla in tara,
judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul biroului executorului judecatoresc investit
de creditor."
22. La articolul 650, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul
cuprins:
"(11) Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, dupa caz, al creditorului dupa
inceperea executarii silite nu atrage schimbarea competentei instantei de executare."
23. La articolul 650, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Instanta de executare solutioneaza contestatiile la executare, precum si orice alte
incidente aparute in cursul executarii silite, cu exceptia celor date de lege in competenta altor
instante sau organe.
(3) In toate cazurile instanta de executare se pronunta prin incheiere executorie care poate fi
atacata numai cu apel, in termen de 10 zile de la comunicare, daca prin lege nu se dispune
altfel."
24. La articolul 651, litera b) a alineatului (1) si alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:
"b) in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare, executorul
judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla domiciliul ori, dupa caz, sediul
debitorului, sau din circumscriptia curtii de apel unde se afla bunurile; in cazul in care domiciliul
sau, dupa caz, sediul debitorului se afla in strainatate, este competent oricare executor
judecatoresc;
..........
(2) Daca bunurile urmaribile, mobile, se afla in circumscriptiile mai multor curti de apel, oricare
dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa una dintre acestea este competent
sa realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmaribile aflate in raza celorlalte curti
de apel.
(3) Executorul judecatoresc ramane competent sa continue executarea silita chiar daca dupa
inceperea executarii debitorul si-a schimbat domiciliul sau, dupa caz, sediul."
25. La articolul 651, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul
cuprins:
"(31) In cazul in care executorul judecatoresc initial investit de creditor constata ca nu sunt
bunuri si venituri urmaribile in raza competentei sale teritoriale, creditorul poate cere instantei
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de executare continuarea executarii silite printr-un alt executor judecatoresc, dispozitiile art.
652 alin. (4) aplicandu-se in mod corespunzator."
26. La articolul 652, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) La cererea creditorului, instanta de executare poate dispune, pentru motive temeinice,
inlocuirea executorului judecatoresc cu alt executor judecatoresc indicat de catre creditor si
continuarea executarii silite de catre noul executor judecatoresc. Dispozitiile art. 653 alin. (2)
se aplica in mod corespunzator."
27. La articolul 659, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) De asemenea, la cererea executorului judecatoresc, institutiile publice, institutiile de credit
si orice alte persoane fizice sau persoane juridice sunt obligate sa ii comunice, de indata, in
copie, documentele, precum si, in scris, datele si informatiile apreciate de executorul
judecatoresc ca fiind necesare realizarii executarii silite, inclusiv codul numeric personal al
persoanei supuse executarii silite, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel. Tot astfel,
organele fiscale sunt obligate sa comunice, in aceleasi conditii, datele si informatiile pe care le
administreaza potrivit legii. La cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate,
instanta de executare poate lua masurile prevazute la art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. f) si la art.
189."
28. Articolul 664 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Inregistrarea cererii de executare
Art. 664.
De indata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc va dispune inregistrarea
acesteia."
29. Articolul 665 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Incuviintarea executarii silite
Art. 665.
(1) Cererea de executare silita se solutioneaza in maximum 3 zile de la inregistrarea ei.
(2) Executorul judecatoresc se pronunta asupra incuviintarii executarii silite, prin incheiere,
fara citarea partilor. Motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.
(3) Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor prevazute la art. 656 alin. (1), aratarea titlului
executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, atunci cand aceasta este determinata
sau determinabila, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a
incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului, si modalitatea concreta de executare silita,
atunci cand s-a solicitat expres aceasta.
(4) Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc
competent sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de
lege in vederea realizarii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Incuviintarea
executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, incuviintarea executarii
silite se extinde si asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in
cadrul procedurii de executare silita incuviintate.
(5) Executorul judecatoresc va respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:
1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat;
2. hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
3. inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu este investit cu formula executorie;
4. creanta nu este certa, lichida si exigibila;
5. debitorul se bucura de imunitate de executare;
6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot duce la indeplinire prin executare silita;
7. exista alte impedimente prevazute de lege.
(6) Incheierea prin care s-a dispus incuviintarea executarii silite poate fi supusa controlului
instantei de executare pe calea contestatiei la executare, in conditiile legii. Incheierea prin care
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se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi contestata de catre creditor, in
termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de executare."
30. La articolul 669, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul in care sumele stabilite potrivit alin. (4) nu pot fi recuperate de la debitor, din
lipsa bunurilor urmaribile sau din alte asemenea cauze, acestea, cu exceptia onorariului
executorului judecatoresc, vor fi platite de creditor, care le va putea recupera de la debitor
cand starea patrimoniala a acestuia o va permite, inauntrul termenului de prescriptie.
(6) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, incheierea constituie titlu executoriu
atat pentru creditor, cat si pentru executorul judecatoresc, fara a fi necesara investirea cu
formula executorie."
31. Articolul 671 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Comunicarea actelor de procedura
Art. 671.
Comunicarea actelor de procedura in cadrul executarii silite se poate face de catre executorul
judecatoresc fie personal, fie prin intermediul agentului sau procedural, iar, daca aceasta nu
este posibila, potrivit dispozitiilor legale privind citarea si comunicarea actelor de procedura,
care se aplica in mod corespunzator. Dovada comunicarii prin agent procedural are aceeasi
forta probanta cu dovada comunicarii efectuate de catre executor insusi."
32. La articolul 679, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti, la cererea creditorului sau a
executorului judecatoresc, instanta competenta va autoriza intrarea in locurile mentionate la
alin. (1). Instanta se pronunta, de urgenta, in camera de consiliu, cu citarea tertului care detine
bunul, prin incheiere executorie care nu este supusa niciunei cai de atac."
33. La articolul 698, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dupa incuviintarea executarii silite, executorul va comunica debitorului incheierea de
incuviintare a executarii silite, precum si o noua somatie, la care nu se va mai alatura titlul ce
se executa."
34. La articolul 711, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) De asemenea, dupa inceperea executarii silite, cei interesati sau vatamati pot cere, pe
calea contestatiei la executare, si anularea incheierii de investire cu formula executorie,
precum si a incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca au
fost date fara indeplinirea conditiilor legale."
35. La articolul 713, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul urmaririi silite a imobilelor, al urmaririi silite a fructelor si a veniturilor generale
ale imobilelor, precum si in cazul predarii silite a bunurilor imobile, daca imobilul se afla in
circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de executare, contestatia se
poate introduce si la judecatoria de la locul situarii imobilului."
36. La articolul 714, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contestatia impotriva incheierilor executorului judecatoresc, in cazurile in care acestea nu
sunt, potrivit legii, definitive, se poate face in termen de 15 zile de la comunicare."
37. La articolul 716, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 716.
(1) Contestatia la executare se judeca cu procedura prevazuta de prezentul cod pentru
judecata in prima instanta, care se aplica in mod corespunzator, dispozitiile art. 200 nefiind
aplicabile in acest caz."
38. La articolul 718, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Daca exista urgenta si daca, in cazurile prevazute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a platit
cautiunea, instanta poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea
provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare. Incheierea nu este supusa
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niciunei cai de atac. Cautiunea depusa potrivit prezentului alineat ramane indisponibilizata
chiar daca cererea de suspendare provizorie este respinsa si este deductibila din cautiunea
finala stabilita de instanta, daca este cazul."
39. La articolul 719, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) In situatia prevazuta la alin. (7), instanta va solicita actul care constata refuzul
executorului judecatoresc de a primi ori de a inregistra cererea de executare silita, de a
indeplini un act de executare silita ori de a lua alta masura prevazuta de lege."
40. La articolul 731, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care exista pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmarire, la
solicitarea creditorului sau a executorului judecatoresc, instanta de executare va dispune
sechestrarea bunurilor urmaribile odata cu comunicarea somatiei catre debitor. Instanta
analizeaza cererea de urgenta, in camera de consiliu, fara citarea partilor. Incheierea nu este
supusa niciunei cai de atac."
41. La articolul 767, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang util de preferinta, sa
depuna garantia prevazuta la alin. (1), decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre
valoarea garantiei si propria creanta."
42. La articolul 779, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 779.
(1) Bunurile sechestrate care nu au putut fi valorificate in conditiile prezentei sectiuni raman
indisponibilizate cel mult un an de la data aplicarii sechestrului. In cursul acestui termen,
executorul judecatoresc poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri; in acest caz,
pretul de incepere a licitatiei va fi fixat, prin incheiere, de catre executorul judecatoresc si va
fi egal cu pretul de incepere de la ultima licitatie organizata pentru bunul mobil respectiv. Daca
nici dupa expirarea acestui termen bunurile nu pot fi valorificate, iar creditorul refuza sa le
preia in contul creantei, ele se restituie din oficiu debitorului sau unui reprezentant al sau."
43. La articolul 782, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 782.
(1) Poprirea se infiinteaza fara somatie, in baza incheierii de incuviintare a executarii, prin
adresa in care se va preciza si titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea, ce va fi
comunicata celei de-a treia persoane aratate la art. 780 alin. (1), impreuna cu incheierea de
incuviintare a executarii. Despre masura luata va fi instiintat si debitorul, caruia i se va
comunica, in copie, adresa de infiintare a popririi, la care se vor atasa, in copie certificata,
incheierea de incuviintare a executarii si titlul executoriu, in cazul in care acestea din urma nu
i-au fost anterior comunicate."
44. La articolul 805, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Administratorul-sechestru care nu a cerut predarea bunurilor in termen de 10 zile de la
comunicarea numirii va fi considerat ca nu accepta aceasta insarcinare. Acesta si cel care
refuza in mod expres insarcinarea vor fi inlocuiti de indata cu alta persoana prin incheiere data
de executorul judecatoresc, fara citarea partilor. Dispozitiile prezentului alineat nu se aplica in
situatia in care administrator-sechestru a fost numit debitorul sau, dupa caz, tertul
dobanditor."
45. Articolul 818 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Competenta
Art. 818.
(1) Urmarirea silita imobiliara este de competenta executorului judecatoresc din circumscriptia
curtii de apel unde se afla imobilul apartinand debitorului sau unei terte persoane, daca se
urmareste un imobil ipotecat ajuns in mainile acesteia.
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(2) Daca se urmaresc mai multe imobile aflate in circumscriptia aceleiasi curti de apel,
competenta apartine oricaruia dintre executorii judecatoresti care functioneaza in aceasta
circumscriptie, la alegerea creditorului."
46. Articolul 819 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Instiintarea debitorului si tertului dobanditor
Art. 819.
Executorul judecatoresc va comunica incheierea de incuviintare a executarii silite prevazute de
art. 665 atat debitorului, cat si tertului dobanditor, insotita, in ambele cazuri, de titlul
executoriu in copie certificata si de somatie, punandu-li-se in vedere ca in termen de 15 zile
de la primirea acesteia sa plateasca intreaga datorie, inclusiv dobanzile si cheltuielile de
executare."
47. Articolul 820 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Instiintarea altor persoane
Art. 820.
Daca se urmareste numai cota-parte apartinand debitorului din imobilul aflat in proprietate
comuna pe cote-parti, copii de pe incheierea de incuviintare a executarii vor fi comunicate si
coproprietarilor, cu invitatia de a-si exercita dreptul ce le este recunoscut potrivit art. 822".
48. La articolul 821, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul
cuprins:
"(6) In cazul in care cererea de executare silita si inscrisurile anexate acesteia nu cuprind
mentiuni privitoare la imobilul urmarit, executorul judecatoresc va solicita efectuarea
formalitatilor de publicitate prevazute de prezentul articol de indata ce imobilul va fi identificat
cu datele necesare indeplinirii formalitatilor de publicitate."
49. Articolul 830 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Administrarea imobilului urmarit
Art. 830.
(1) La data comunicarii incheierii de incuviintare a executarii, debitorul sau, dupa caz, tertul
dobanditor este decazut din dreptul de a efectua acte de administrare asupra imobilului
urmarit.
(2) Executorul judecatoresc, atunci cand apreciaza ca fiind necesar, va numi, prin incheiere,
un administrator-sechestru care sa asigure administrarea imobilului, incasarea veniturilor,
efectuarea cheltuielilor necesare si apararea in litigiile privitoare la acest bun.
(3) Cand debitorul insusi sau tertul dobanditor este administratorul-sechestru al imobilului
urmarit, executorul judecatoresc ii va preda imobilul cu acest titlu. In caz de refuz, procesulverbal intocmit de executorul judecatoresc va tine loc de predare-primire si va fi comunicat
potrivit dispozitiilor privitoare la procedura de comunicare a citatiilor si a altor acte de
procedura."
50. La articolul 838, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Publicatii in extras, cuprinzand mentiunile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si f)-m), se vor
face, sub sanctiunea nulitatii, intr-un ziar de circulatie nationala, daca valoarea imobilului
depaseste suma de 250.000 lei, sau intr-un ziar local, daca nu trece peste aceasta suma.
Publicatia, in extras sau in intregul ei, va fi publicata, sub sanctiunea nulitatii, si in Registrul
electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite si, de asemenea, va putea
fi publicata si in ziare, reviste si alte publicatii existente care sunt destinate vanzarii unor
imobile de natura celui scos la licitatie, inclusiv pe alte pagini de internet deschise in acelasi
scop."
51. Articolul 843 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Garantia de participare si oferta de cumparare
Art. 843.
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(1) Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna la unitatea
prevazuta de lege, la dispozitia executorului judecatoresc, o garantie reprezentand 10% din
pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnarii va fi atasata
ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru
depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare
licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei,
care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.
(2) Dispozitiile art. 767 alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator.
(3) De asemenea, sunt dispensate de garantia prevazuta la alin. (1) persoanele care, impreuna
cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau
sunt titularii unui drept de preemptiune, dupa caz.
(4) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3), daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate
ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei prevazute in alin. (1),
se va completa diferenta."
52. La articolul 844, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 844.
(1) Executorul judecatoresc va amana vanzarea, din oficiu sau la cererea partii interesate,
daca se constata ca nu au fost respectate termenele de instiintare a debitorului sau a tertului
dobanditor ori, dupa caz, cele de efectuare a publicitatii vanzarii. Pentru noul termen, care nu
poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixata pentru prima vanzare, se vor reface formalitatile
de publicitate incalcate, potrivit art. 838. In acest din urma caz, sub sanctiunea nulitatii
licitatiei, este suficient ca publicatiile de vanzare prevazute de art. 838 alin. (4) sa fie efectuate
in Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite."
53. La articolul 845, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va
amana la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o noua publicatie, in
conditiile art. 838, cu exceptia publicarii anuntului intr-un ziar de circulatie nationala sau locala.
La acest termen, licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire al primei licitatii.
Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acelasi termen,
bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire
al primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care
ofera pretul de la care incepe licitatia. In continutul publicatiei de vanzare intocmite pentru cel
de-al doilea termen vor fi inserate, sub sanctiunea nulitatii, toate aceste mentiuni privind
modul de stabilire a pretului de adjudecare a imobilului la al doilea termen."
54. Dupa articolul 847 se introduce un nou articol, articolul 8471, cu urmatorul cuprins:
"Contestatia impotriva procesului-verbal de licitatie
Art. 8471.
(1) Procesul-verbal de licitatie care consemneaza adjudecarea va fi notat in cartea funciara, la
cererea de indata a executorului, pe cheltuiala adjudecatarului.
(2) In termen de o luna de la data inscrierii adjudecarii in cartea funciara, debitorul sau tertul
dobanditor, creditorii urmaritori si oricare alta persoana interesata potrivit mentiunilor din
cartea funciara vor putea ataca procesul-verbal de licitatie pe cale de contestatie la executare.
(3) Contestatia se noteaza in cartea funciara la cererea contestatorului, iar in lipsa, la cererea
instantei de executare.
(4) Instanta de executare poate suspenda eliberarea sau, dupa caz, distribuirea sumelor
rezultate din urmarirea silita a imobilului adjudecat.
(5) Daca instanta admite contestatia, executorul judecatoresc va continua urmarirea de la
actul desfiintat si va solicita din oficiu ca notarea prevazuta la alin. (1) sa fie radiata.
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(6) Sumele consemnate si neeliberate sau, dupa caz, nedistribuite se vor restitui de indata
adjudecatarului."
55. La articolul 852, litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) mentiunea ca, pentru creditor sau debitor, dupa caz, actul de adjudecare constituie titlu
executoriu impotriva adjudecatarului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care
vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate;".
56. La articolul 852, litera l) se abroga.
57. Articolul 853 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Predarea actului de adjudecare
Art. 853.
Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de
proprietate, iar in cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate, un exemplar va
fi predat creditorului urmaritor si, dupa caz, debitorului, spre a le servi acestora drept titlu
executoriu impotriva adjudecatarului, daca acesta nu plateste diferenta de pret."
58. Articolul 854 se abroga.
59. Articolul 855 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Intabularea dreptului de proprietate si punerea in posesie a adjudecatarului
Art. 855.
(1) Odata cu predarea catre adjudecatar a unui exemplar al actului de adjudecare, executorul
judecatoresc va solicita de indata, din oficiu, intabularea in cartea funciara a dreptului de
proprietate al adjudecatarului, pe cheltuiala acestuia, chiar si in cazul in care adjudecatar este
insusi tertul dobanditor care avea deja dreptul inscris in cartea funciara. In cazul in care dreptul
dobandit de adjudecatar era inscris in mod provizoriu, nu se va dispune decat inscrierea
provizorie.
(2) La cererea adjudecatarului, acesta va fi pus in posesia imobilului adjudecat de catre
executorul judecatoresc, actul de adjudecare constituind titlu executoriu impotriva tuturor
persoanelor aratate la art. 852 lit. i). Dispozitiile art. 663 si urmatoarele sunt aplicabile, fara a
fi insa necesara si investirea cu formula executorie a actului de adjudecare.
(3) In cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate, executorul judecatoresc va
hotari, prin aceeasi incheiere, si inscrierea in cartea funciara a interdictiei de instrainare si de
grevare a imobilului pana la plata integrala a pretului si a dobanzii corespunzatoare."
60. La articolul 856, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Ipotecile si celelalte sarcini reale, precum si drepturile reale intabulate dupa notarea
urmaririi in cartea funciara se vor radia din oficiu, cu exceptia celor pentru care adjudecatarul
ar conveni sa fie mentinute; de asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate
ulterior inscrierii vreunei ipoteci, daca vanzarea s-a facut in conditiile prevazute la art. 845
alin. (7), toate notarile facute cu urmarirea silita, cu exceptia notarii contestatiei impotriva
procesului-verbal de licitatie, daca aceasta nu a fost solutionata prin hotararea ramasa
definitiva, interdictia de instrainare sau de grevare, daca exista, cu exceptia celei prevazute la
art. 855 alin. (3), precum si promisiunea de a incheia un contract viitor, daca pana la data
adjudecarii beneficiarul promisiunii nu si-a inscris in cartea funciara dreptul dobandit in temeiul
contractului care a facut obiectul acesteia."
61. La articolul 856, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Daca imobilul a fost adjudecat cu plata pretului in rate, adjudecatarul nu il va putea
instraina sau greva, fara incuviintarea creditorilor urmaritori si a debitorului, daca este cazul,
inainte de plata integrala a pretului."
62. La articolul 862, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 862.
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(1) In tot cursul urmaririi silite si pana la adjudecarea bunului imobil, debitorul sau orice alta
persoana interesata poate obtine desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare,
consemnand la dispozitia creditorului urmaritor intreaga valoare a creantei, cu toate accesoriile
si cheltuielile de executare."
63. La articolul 868, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In acest scop, dupa depunerea sau consemnarea sumei rezultate din vanzare, executorul
va fixa de urgenta un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor de creanta."
64. Articolul 888 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Executarea fara somatie
Art. 888.
La cererea creditorului, daca se justifica o nevoie urgenta sau exista pericol ca debitorul sa se
sustraga de la urmarire, sa ascunda, sa distruga ori sa deterioreze bunurile ce trebuie predate,
instanta de executare va putea sa dispuna ca executarea silita sa se faca de indata si fara
somatie. Instanta analizeaza cererea, de urgenta, in camera de consiliu, fara citarea partilor.
Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac."
65. La articolul 891, denumirea marginala si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:
"Obligarea debitorului la despagubiri
Art. 891.
(1) Daca in titlu executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi platita ca echivalent al valorii
bunului in cazul imposibilitatii predarii acestuia sau, dupa caz, echivalentul despagubirilor
datorate in cazul neexecutarii obligatiei de a face ce implica faptul personal al debitorului,
instanta de executare, la cererea creditorului, va stabili aceasta suma prin hotarare data cu
citarea partilor, in termen scurt. In toate cazurile, la cererea creditorului, instanta va avea in
vedere si prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunavoie a obligatiei, inainte ca aceasta
sa devina imposibil de executat."
66. La articolul 905, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul
cuprins:
"(7) Acordarea de penalitati in conditiile alin. (1)-(4) nu exclude obligarea debitorului la plata
de despagubiri, la cererea creditorului, in conditiile art. 891 sau ale dreptului comun."
67. La articolul 954, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 954.
(1) Masura sechestrului asigurator se duce la indeplinire de catre executorul judecatoresc,
potrivit regulilor prezentului cod cu privire la executarea silita, care se aplica in mod
corespunzator, fara a mai cere vreo autorizare sau alta formalitate, in afara de inregistrarea
acesteia."
68. La articolul 999, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul
cuprins:
"(31) In toate cazurile in care competenta de prima instanta apartine curtii de apel, calea de
atac este recursul, dispozitiile alin. (1)-(3) aplicandu-se in mod corespunzator."
69. Articolul 1.017 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Determinarea dobanzii
Art. 1.017.
(1) Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda
legala penalizatoare, calculata potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Rata de referinta a
dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul
semestru.
(2) Creditorul poate pretinde daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile facute
pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obligatiilor de catre debitor."
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Art. II.
Dupa articolul 20 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 201, cu urmatorul cuprins:
"Art. 201.
(1) Stagiul reprezinta perioada premergatoare dobandirii calitatii de executor judecatoresc si
are drept scop pregatirea profesionala a executorului judecatoresc la inceputul exercitarii
profesiei.
(2) Durata stagiului este de 2 ani, calculata de la data incheierii contractului individual de
munca cu un executor judecatoresc.
(3) Colegiul director al fiecarei Camere a executorilor judecatoresti poate aproba, la cerere,
reducerea perioadei de stagiu la un an pentru executorii stagiari care se remarca in activitatea
profesionala pe baza rezultatelor obtinute la conferintele de stagiu si a referatului executorului
judecatoresc indrumator.
(4) Colegiul director al fiecarei Camere a executorilor judecatoresti poate aproba, in baza unei
cereri motivate, reducerea perioadei de stagiu pentru executorii stagiari care au intrat in
profesie in temeiul Legii nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii
de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare
nebancare si care, din motive neimputabile acestora, nu si-au putut efectua perioada de stagiu
in aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) din lege."
Art. III.
La articolul 23 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si
completarile ulterioare, literele a) si d) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:
"a) actiunile posesorii, cererile privind pensiile de intretinere, cererile privind inregistrarile si
rectificarile in registrele de stare civila, cererile privind popririle, investirea cu formula
executorie si luarea unor masuri asiguratorii;
..........
d) ordonanta de plata;".
Art. IV.
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica
dupa cum urmeaza:
1. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Obligatia executarii
Art. 24.
(1) Daca in urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca
sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite
operatiuni administrative, executarea hotararii definitive se face de bunavoie in termenul
prevazut in cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in termen de cel mult 30 de
zile de la data ramanerii definitive a hotararii.
(2) In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se duce la indeplinire
prin executare silita, parcurgandu-se procedura prevazuta de prezenta lege.
(3) La cererea creditorului, in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita,
care curge de la expirarea termenelor prevazute la alin. (1) si care nu au fost respectate,
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instanta de executare, prin incheiere definitiva data cu citarea partilor, aplica conducatorului
autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut
pe economie pe zi de intarziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului ii acorda
penalitati, in conditiile art. 905 din Codul de procedura civila.
(4) Daca in termen de 3 luni de la data comunicarii incheierii de aplicare a amenzii si de
acordare a penalitatilor debitorul nu executa obligatia prevazuta in titlul executoriu, instanta
de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitiva ce se va datora statului si suma
ce i se va datora lui cu titlu de penalitati, prin hotarare data cu citarea partilor. Totodata, prin
aceeasi hotarare, instanta va stabili, in conditiile art. 891 din Codul de procedura civila,
despagubirile pe care debitorul le datoreaza creditorului pentru neexecutarea in natura a
obligatiei.
(5) In lipsa cererii creditorului, dupa implinirea termenului prevazut la alin. (4),
compartimentul executari civile al instantei de executare va solicita autoritatii publice relatii
referitoare la executarea obligatiei cuprinse in titlul executoriu si, in cazul in care obligatia nu
a fost integral executata, instanta de executare va fixa suma definitiva ce se va datora statului
prin hotarare data cu citarea partilor."
2. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Instanta de executare
Art. 25.
(1) Instanta de executare, care in materia contenciosului administrativ este, potrivit art. 2 alin.
(1) lit. t), instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ, aplica,
respectiv acorda sanctiunea si penalitatile prevazute la art. 24 alin. (3), fara a fi nevoie de
investirea cu formula executorie si de incuviintarea executarii silite de catre executorul
judecatoresc.
(2) Cererile prevazute la art. 24 alin. (3) si (4) se judeca in camera de consiliu, de urgenta si
sunt scutite de taxa judiciara de timbru.
(3) Hotararea pronuntata in conditiile art. 24 alin. (4) este supusa numai apelului in termen
de 5 zile de la comunicare. Daca hotararea a fost pronuntata de curtea de apel ea va fi supusa
recursului, in acelasi termen.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica, in mod corespunzator, si pentru punerea in executare a
hotararilor de contencios administrativ date pentru solutionarea litigiilor ce au avut ca obiect
contracte administrative."
Art. V.
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1.112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Prezumtia de renuntare
Art. 1.112.
(1) Este prezumat, pana la proba contrara, ca a renuntat la mostenire succesibilul care, desi
cunostea deschiderea mostenirii si calitatea lui de succesibil, nu si-a exercitat dreptul de
optiune succesorala, prin acceptarea mostenirii sau renuntarea expresa la mostenire, in
termenul de un an prevazut la art. 1.103.
(2) Prezumtia de renuntare opereaza, dupa implinirea termenului de un an de la deschiderea
mostenirii, daca succesibilul, citat in conditiile legii, nu face dovada exercitarii dreptului de
optiune succesorala. Citatia trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii acesteia, pe langa
elementele prevazute de Codul de procedura civila, si precizarea ca, daca succesibilul nu si-a
exercitat dreptul de a accepta mostenirea in termenul de decadere prevazut la art. 1.103, este
prezumat ca renunta la mostenire."
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2. La articolul 2.445, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2.445.
(1) Vanzarea bunurilor mobile ipotecate se poate face numai in baza contractului de ipoteca
investit cu formula executorie. Cererea de investire intrerupe prescriptia dreptului de a obtine
executarea silita."
3. La articolul 2.504, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2.504.
(1) Prescriptia dreptului la actiune privind creanta principala nu atrage si stingerea dreptului
la actiunea ipotecara. In acest din urma caz, sub rezerva prescriptiei dreptului de a obtine
executarea silita, creditorul ipotecar va putea oricand urmari, in conditiile legii, bunurile mobile
sau imobile ipotecate, insa numai in limita valorii acestor bunuri."
Art. VI.
Alineatele (1) si (2) ale articolului 1811 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:
"Art. 1811.
(1) Investirea cu formula executorie a contractului de ipoteca in vederea executarii ipotecii
mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat prevazuta la art. 2.445 din Codul civil este de
competenta judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau, dupa caz, isi are sediul
creditorul.
(2) Opozitia la executare prevazuta la art. 2.452 din Codul civil este de competenta judecatoriei
care a investit cu formula executorie contractul de ipoteca."
Art. VII.
Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura
civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu
modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 12 se introduc trei noi articole, articolele 121-123, cu urmatorul cuprins:
"Art. 121.
Daca prin lege nu se prevede altfel, dispozitiile art. 200 din Codul de procedura civila privind
verificarea cererii si regularizarea acesteia nu se aplica in cazul incidentelor procedurale si nici
in procedurile speciale care nu sunt compatibile cu aceste dispozitii.
Art. 122.
Intampinarea nu este obligatorie in incidentele procedurale, daca prin lege nu se prevede altfel.
Art. 123.
Prin sintagma «presedintele instantei» din cuprinsul art. 937 si prin termenul «presedinte» din
cuprinsul art. 944, din Codul de procedura civila, se intelege «presedintele completului de
judecata»."
2. Articolul 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74.
Dreptul la actiunea ipotecara prevazut de art. 2.504 din Codul civil este imprescriptibil.
Dispozitiile Codului de procedura civila privitoare la prescriptia dreptului de a obtine executarea
silita raman aplicabile."
Art. VIII.
Alineatul (3) al articolului XVII din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea
instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010
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privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89
din 12 februarie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile art. XIV alin. (2)-(4) si ale art. XV alin. (2)-(5) se aplica in mod corespunzator,
cu exceptia recursului care este de competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Termenul
prevazut la art. XV alin. (3) se dubleaza in cazul recursului. Intampinarea trebuie redactata si
semnata de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar raspunsul la intampinare de
avocatul sau consilierul juridic al recurentului."
Art. IX.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 10, litera a) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) cereri pentru investirea cu formula executorie a titlurilor, altele decat hotararile
judecatoresti, pentru fiecare titlu - 20 lei;".
2. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul
cuprins:
"(3) Actiunea in anulare a hotararii arbitrale se taxeaza cu 100 lei pentru fiecare motiv invocat.
Recursul impotriva hotararii pronuntate in actiunea in anulare se timbreaza potrivit art. 24,
care se aplica in mod corespunzator."
Art. X.
Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor
agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului
cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica instrainarilor intre coproprietari, soti, rude si afini
pana la gradul al treilea, inclusiv."
2. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul
cuprins:
"(3) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cadrul procedurilor de executare silita si
contractelor de vanzare incheiate ca urmare a indeplinirii unor formalitati de licitatie publica,
cum este cazul celor realizate in cadrul procedurii de prevenire a insolventei si de insolventa
sau ca urmare a apartenentei imobilului la domeniul privat de interes local sau judetean al
unitatilor administrativ-teritoriale."
Art. XI.
Hotararile arbitrale sau ale altor organe cu atributii jurisdictionale, cu exceptia hotararilor
judecatoresti, precum si alte inscrisuri pronuntate sau, dupa caz, intocmite inainte de intrarea
in vigoare a prezentei legi, pot fi puse in executare silita numai daca au fost investite cu formula
executorie prevazuta de Codul de procedura civila.
Art. XII.
(1) Ori de cate ori printr-un act normativ se prevede incuviintarea de catre instanta de
executare a executarii silite a hotararilor judecatoresti, acestea vor fi puse in executare dupa
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incuviintarea cererii de executare silita de catre executorul judecatoresc competent potrivit
legii.
(2) Ori de cate ori printr-un act normativ se prevede incuviintarea de catre instanta de
executare a executarii silite a titlurilor executorii, altele decat hotararile judecatoresti, acestea
vor fi puse in executare dupa investirea lor cu formula executorie de catre instanta de
executare si dupa incuviintarea cererii de executare silita de catre executorul judecatoresc
competent potrivit legii."
Art. XIII.
Dispozitiile privitoare la incuviintarea executarii silite a hotararilor, inclusiv arbitrale, straine
raman aplicabile.
Art. XIV.
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si
ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
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