Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 1 din 03/02/2016
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 04/02/2016
Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, precum şi a unor acte normative conexe

Având în vedere că, prin Decizia nr. 895/2015, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea
dispoziţiilor art. 666 din noul Cod de procedură civilă, care privesc, în esenţă, încuviinţarea executării
silite de către executorul judecătoresc,
dat fiind faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, de la data publicării
deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, dispoziţiile constatate ca fiind
neconstituţionale vor fi suspendate de drept, urmând a-şi înceta efectele juridice la 45 de zile de la
publicare dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei,
având în vedere faptul că, potrivit celor reţinute de Curtea Constituţională, odată cu publicarea deciziei,
legiuitorul, în temeiul art. 147 alin. (1) din Constituţie, are obligaţia de a pune de acord întreaga procedură
de încuviinţare a executării silite cu dispoziţiile Constituţiei constatate a fi încălcate şi, implicit, cu decizia
Curţii Constituţionale, ale cărei considerente şi dispozitiv sunt general obligatorii,
având în atenţie faptul că se impune, cu necesitate, promovarea, de urgenţă, a unor soluţii legislative
privind competenţa şi procedura de încuviinţare a executării silite, în scopul instituirii controlului
judecătoresc preventiv asupra declanşării executării silite propriu-zise, asigurându-se astfel garanţiile de
imparţialitate şi independenţă specifice numai instanţelor judecătoreşti,
întrucât decizia amintită cuprinde, în considerente, efectele pe care le va produce de la data publicării
sale în Monitorul Oficial al României, în sensul că:
- decizia nu se va aplica în privinţa procedurilor de executare silită încuviinţate până la data publicării
sale;
- decizia se va aplica în privinţa contestaţiilor la executare formulate împotriva încheierii de încuviinţare
a executării silite date de executorul judecătoresc aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data publicării
acesteia, precum şi în cele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data susmenţionată;
- din ziua publicării deciziei, competenţa executorilor judecătoreşti de a încuviinţa executarea silită
încetează,
în considerarea faptului că, prin aceeaşi decizie, Curtea Constituţională a reţinut că, până la adoptarea
soluţiei legislative corespunzătoare, ca o consecinţă a acestei decizii, instanţele judecătoreşti urmează să
aplice în mod direct art. 21 alin. (3), art. 124 şi art. 126 alin. (1) din Constituţie, devenind, astfel,
competente să încuviinţeze executarea silită,
deoarece lipsa unor norme specifice privind competenţa şi procedura de încuviinţare a executării silite
de către instanţele judecătoreşti, care să însoţească efectele prevăzute în considerentele deciziei mai sus
menţionate, ar accentua vidul legislativ generat de constatarea neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. 666
din noul Cod de procedură civilă, cu consecinţa apariţiei unei practici judiciare neunitare în materie, fiind
necesară conferirea unui efect imediat normelor privind competenţa şi procedura de încuviinţare a
executării silite de către instanţele judecătoreşti,
ţinând seama de faptul că starea de incertitudine juridică, cu consecinţe grave pe planul soluţionării
proceselor civile aflate în faza de executare silită - constând în afectarea drepturilor procesuale ale
participanţilor la procedurile de executare silită şi punerea instanţelor judecătoreşti în situaţia de a judeca
în lipsa unor reguli specifice vizând competenţa şi procedura de soluţionare în materia încuviinţării
executării silite -, ar putea fi amplificată în lipsa unei intervenţii legislative imediate,
în considerarea faptului că un demers legislativ ordinar nu ar putea fi finalizat până la data expirării
termenului de 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale mai sus menţionate,

având în vedere că aspectele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie
extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea
ordonanţei de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I. - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 603, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul în care hotărârea arbitrală se referă la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate
şi/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanţei
judecătoreşti ori notarului public pentru a obţine o hotărâre judecătorească sau, după caz, un act autentic
notarial. După verificarea de către instanţa judecătorească ori de către notarul public a respectării
condiţiilor şi după îndeplinirea procedurilor impuse de lege şi achitarea de către părţi a impozitului
privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la înregistrarea în cartea funciară şi se va realiza
transferul de proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil în cauză. Dacă hotărârea
arbitrală se execută silit, verificările prevăzute în prezentul alineat vor fi efectuate de către instanţă, în
cadrul procedurii de încuviinţare a executării silite."
2. Articolul 615 va avea următorul cuprins:
"Executarea silită
Art. 615. - Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca o hotărâre
judecătorească."
3. La articolul 628, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)-(4), încheierea instanţei de executare sau a
executorului judecătoresc constituie titlu executoriu."
4. Articolul 635 va avea următorul cuprins:
"Hotărârile arbitrale şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale
Art. 635. - Pot fi puse în executare hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu acţiunea în anulare,
precum şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale rămase definitive, ca urmare a neatacării
lor în faţa instanţei judecătoreşti competente."
5. Articolul 641 va avea următorul cuprins:
"Înscrisurile sub semnătură privată
Art. 641. - Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai în cazurile şi condiţiile
anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă.
Dispoziţiile art. 664 şi următoarele sunt aplicabile."
6. La articolul 651, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la
executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege
în competenţa altor instanţe sau organe."
7. Articolul 665 va avea următorul cuprins:
"Înregistrarea cererii de executare
Art. 665. - (1) De îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va
dispune înregistrarea acesteia şi deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat
deschiderea procedurii de executare.
(2) Încheierea prevăzută la alin. (1) se comunică de îndată creditorului. În cazul în care executorul
judecătoresc refuză deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plângere, în termen de 15
zile de la data comunicării încheierii prevăzute la alin. (1), la instanţa de executare."
8. Articolul 666 va avea următorul cuprins:
"Încuviinţarea executării silite
Art. 666. - (1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va
solicita încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de

el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 665
alin. (1) şi dovada achitării taxei judiciare de timbru.
(2) Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează în termen de maximum 7 zile de la
înregistrarea acesteia la instanţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor.
Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la
pronunţare.
(3) Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea titlului
executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau
determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea
silită a bunurilor debitorului şi modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres
aceasta.
(4) Încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat
încuviinţarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalităţile de executare prevăzute de lege în
vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviinţarea executării silite
produce efecte pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra
titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită
încuviinţate.
(5) Instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:
1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;
2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege
sau alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege;
4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;
5. debitorul se bucură de imunitate de executare;
6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;
7. există alte impedimente prevăzute de lege.
(6) Încheierea prin care instanţa admite cererea de încuviinţare a executării silite nu este supusă
niciunei căi de atac, însă poate fi cenzurată în cadrul contestaţiei la executare silită, introdusă în condiţiile
prevăzute de lege. Dispoziţiile art. 712 alin. (3) rămân aplicabile.
(7) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi atacată numai cu
apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare.
(8) În partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite va fi adăugată formula executorie, cu
următorul cuprins:
« Noi, Preşedintele României,
Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare titlul (Aici urmează
elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunţat prezenta încheiere de
încuviinţare a executării silite. Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea promptă şi
efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a
titlului executoriu, în condiţiile legii. (Urmează semnătura preşedintelui completului şi a grefierului.)»"
9. La articolul 670, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)-(5), încheierea constituie titlu executoriu atât pentru
creditor, cât şi pentru executorul judecătoresc."
10. La articolul 680, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, la cererea creditorului sau a
executorului judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviinţare a executării silite ori pe cale separată,
instanţa competentă va autoriza intrarea în locurile menţionate la alin. (1). Instanţa se pronunţă, de
urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea terţului care deţine bunul, prin încheiere executorie care nu este
supusă niciunei căi de atac."
11. La articolul 699, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) După încuviinţarea executării silite, executorul va comunica debitorului încheierea instanţei,
precum şi o nouă somaţie, la care nu se va mai alătura titlul ce se execută."
12. La articolul 712, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea
contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării
silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale."
13. La articolul 720, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
"(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), instanţa va solicita încheierea prevăzută la art. 665 alin. (1) sau,
după caz, actul care constată refuzul executorului judecătoresc de a primi ori de a înregistra cererea de
executare silită, de a îndeplini un act de executare silită ori de a lua altă măsură prevăzută de lege."
14. La articolul 732, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmărire, la solicitarea
creditorului făcută în cuprinsul cererii de executare, instanţa, prin încheierea de încuviinţare a executării,
va dispune sechestrarea bunurilor urmăribile odată cu comunicarea somaţiei către debitor. În acest caz, se
va face menţiunea corespunzătoare în chiar încheierea de încuviinţare a executării."
15. La articolul 783, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 783. - (1) Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin
adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată
celei de-a treia persoane arătate la art. 781 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviinţare a executării
sau un certificat privind soluţia pronunţată în dosar. Despre măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul,
căruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa şi copii certificate de
pe încheierea de încuviinţare a executării sau de pe certificatul privind soluţia pronunţată în dosar, şi titlul
executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate."
16. Articolul 820 va avea următorul cuprins:
"Înştiinţarea debitorului şi a terţului dobânditor
Art. 820. - Executorul judecătoresc va comunica o copie de pe încheierea de încuviinţare a executării
silite prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât şi terţului dobânditor, însoţită, în ambele cazuri, de titlul
executoriu în copie certificată de executor pentru conformitate cu originalul şi de somaţie, punându-li-se
în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să plătească întreaga datorie, inclusiv dobânzile şi
cheltuielile de executare."
17. La articolul 856, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) La cererea adjudecatarului, acesta va fi pus în posesia imobilului adjudecat de către executorul
judecătoresc, actul de adjudecare constituind titlu executoriu împotriva tuturor persoanelor arătate la art.
854 lit. i). Dispoziţiile art. 664 şi următoarele sunt aplicabile."
18. Articolul 889 va avea următorul cuprins:
"Executarea fără somaţie
Art. 889. - La cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să
se sustragă de la urmărire, să ascundă, să distrugă ori să deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanţa
va putea să dispună, prin încheierea de încuviinţare a executării silite, ca executarea silită să se facă de
îndată şi fără somaţie."
19. La articolul 955, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 955. - (1) Măsura sechestrului asigurător se duce la îndeplinire de către executorul judecătoresc,
potrivit regulilor prezentului cod cu privire la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător, fără a
mai cere vreo autorizare sau încuviinţare în acest sens. Dispoziţiile art. 665 rămân aplicabile."
Art. II. - La articolul 23 alineatul (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu
modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) acţiunile posesorii, cererile privind pensiile de întreţinere, cererile privind înregistrările şi
rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviinţarea executării silite şi luarea
unor măsuri asigurătorii;".
Art. III. - Alineatul (1) al articolului 2.445 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2.445. - (1) Creditorul ipotecar poate cere instanţei încuviinţarea executării ipotecii mobiliare prin
vânzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviinţare se vor ataşa documente care atestă existenţa
creanţei ipotecare şi a ipotecii mobiliare, împreună cu dovada perfectării ipotecii. Instanţa va analiza

existenţa creanţei şi a ipotecii legal perfectate şi va încuviinţa vânzarea, cu citarea părţilor interesate.
Introducerea cererii de încuviinţare a executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat
întrerupe prescripţia dreptului de a obţine executarea silită."
Art. IV. - Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1811 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din
10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 1811. - (1) Încuviinţarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat prevăzută la
art. 2.445 din Codul civil este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau,
după caz, sediul creditorul.
(2) Opoziţia la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competenţa judecătoriei care a
încuviinţat vânzarea bunului mobil ipotecat."
Art. V. - La articolul 10 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele
judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu
modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu - 20 lei;".
Art. VI. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cererile de
încuviinţare a executării silite se soluţionează de către instanţele judecătoreşti şi cu procedura prevăzute
de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, astfel cum a fost modificată prin
prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, executarea ipotecii mobiliare
prin vânzarea bunului mobil ipotecat se poate face numai după încuviinţarea executării potrivit art. 2.445
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele
aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, de către instanţa judecătorească prevăzută la art. 1811 din
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. VII. - Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a titlurilor
executorii şi/sau încuviinţarea executării de către executorul judecătoresc, acestea vor fi puse în executare
după încuviinţarea executării de către instanţa judecătorească competentă potrivit legii, fără a fi necesară
învestirea cu formulă executorie.
Art. VIII. - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă,
se va republica, după aprobarea prin lege a acesteia, în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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