
EXPUNEREA DE MOTIVE 

Sectiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Proiect de lege privind modificarea art. 

Text de lege in forma actuală Text de lege propus 
Art. 688 - Începerea exeeutării contra Art. 688 - Începerea executării contra 
moştenitorilor moştenitorilor 

(3) Dacă între moştenitori sunt şi minori sau (3) Dacă între moştenitori sunt şi minori sau 
persoane puse sub interdicţie judecătorească, 
executarea silită nu va putea fi pornită decât 

persoane puse sub interdicxie judecătorească, 
executarea silită nu va putea fr pornită decât 

după numirea reprezentanlilor sau a după numirea reprezentanlilor sau a 
ocrotitorilor legali. Dacă însă după o lună de ocrotitorilor legali. Dacă însă după o lună de 
la moartea debitorului sau de la punerea sub la moartea debitorului sau de la punerea sub 
interdiclie judecătorească nu a fost numit interdicjie judecătorească nu a fost numit 
reprezentantul sau ocrotitorul legal, 
creditorul sau executorul judecătoresc va 

reprezentantul sau ocrotitorul legal, 
creditorul sau executorul judecătoresc va 

putea cere instanlei de executare numirea putea cere instanţei de executare numirea 
unui curator special, până la numirea lui, 
dispoziţiile art. 58 aplicându-se în mod 

unui curator special, până la numirea lui, 
dispoziţiile art. 58 aplicându-se în mod 

corespunzător. corespunzător. 
Dacă însă după expirarea termeruclui pentru 
care a fost nurrrit curatorul special nu a, f'ost 
numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, 
tar procedura de executare silită este în curs, 
creditorul sau executorul judecătoresc va 
putea cere instanleî de executare numirea 
reprezentăntului sau ocratit.orzrlui legal, în 
condiliile leg/i. 

Situatia existenta: 
Sunt numeroase cazurile în care curatorii speciali sunt numiţi de catre instanţă, jar 

procedurile de executare se întind.pe parcursul mai multor ani. Curatorul special este numit pe 
perioadă limitata, de regula 3 ani, jar la expirarea mandatului procedurile execuţionale sunt 
blocate întrucât nici creditorul, njci executorul judecătoresc şi nici curatorul special nu au 
calitatea de a solicita instanţei numirea unui reprezentant sau ocrotitor legal, astfel încât 
procedurile execuţionale sunt blocate. 

Prin numirea de către instanţa de tutelă a unui reprezentant sau ocrotitor legal, poate fi 
si persoana desemnată ce fusese desemnată curator special, procedurile de executare silită pot 
continua astfel încât debitele să poată fr recuperate. 

Text de lege in forma actuală Text de lege propus 
Art. 729 - Limitele urmăririi veniturilor 
băneşti 

Art. 729 - Limitele urmăririi veniturilor 
băneşti 
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(1) Salariile şi alte venituri periodice, 
pensiile acordate în cadrul asigurărilor 

sociale, precum şi alte sume ce se plătesc 
periodic debitorului şi sunt destinate 
asigurării mijloacelor de existenţă ale 
acestuia pot fi urmărite: 

a) până la jumătate din venitul lunar net, 
pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de 
întreţinere sau alocalie pentru copii; 

b) până la o treime din venitul lunar net, 
pentru once alte datorii. 

(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra 
aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi 
jumătate din venitul lunar net al debitorului, 
indiferent de natura creantelor, în afară de 
cazul în care legea prevede altfel. 
(3) Veniturile din muncă sau once alte sume 
cc se plătesc periodic debitorului şi sunt 
destinate asigurării mijloacelor de existen(ă 
ale acestuia, in cazul în care sunt mai mici 
decât cuantumulj salanulur muiim net pe 
economic, pot Ii urmărite numai asupra 
părţii cc depăşeşte jumătate din acest 
cuantum. 

(1) Salariile şi alte venituri periodice, 
pensiile acordate in cadrul asigurărilor 

sociale, precum şi alte sume cc se plătesc 
periodic debitorului şi sunt destinate 
asigurării mijloacelor de existen(ă ale 
acestuia pot fr urmărite: 

a) nemodifzcat 

b) pănă la o patrime din venitul lunar net, 
pentru once alte datorii. 

(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra 
aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi o 
treime din venitul lunar net al debitorului, 
indiferent de natura crean(elor, în afară de 
cazul in care legea prevede altfel. 
(3) Veniturile din muncă sau once alte 

sume cc se plătesc periodic debitorului şi 
sunt destinate asigurării mijloacelor de 
existenlă ale acestuia, in cazul în care sunt 

~. mai mid i decât cuantumul sala_riulu irZrriiti~ 
net pe economie, pot fi urmărite numai 
asupra părjii cc depăşeşte o treime din acest 
cuantum. 

Art. 781 - Obiectul popririi 
(5) Nu sunt supuse executării silite prin 

poprire: 
a) sumele care sunt destinate unei 

afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi 

asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul 
de dispoziţie; 

b) sumele reprezentând credite 
nerambursabile on finanţări primite de la 
instituţii sau organizalii naţionale şi 
internalionale pentru derularea unor 
programe on proiecte; 

c) sumele aferente plă(ii drepturilor 
salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de 
la data înfrinjării popririi. Atunci când asupra 
aceluiaşi cont sunt înfiinlate mai multe 
popriri, termenul de 3 luni in care se pot 
efectua plăţi aferente drepturilor salariale 
viitoare se calculează o singură dată de la 
momentul înfiinţării primei popriri. 

Art. 781 - Obiectul popririi 
(5) Nu sunt supuse executării silite prin 

poprire: 
a) nemodifzcat, 

b) nemodiftcat;; 

c) sumele aferente plă(ii drepturilor 
salariale viitoare, pe o perioadă de 3 
luni de la data înfiin(ării popririi. 
Atunci când asupra aceluiaşi cont mint 
înfiinlate mai multe popriri, termenul 
de 6 luni în care se pot efectua plăli 
aferente drepturilor salariale viitoare 
se calculează o singură dată de la 
momentul înfiin(ării primei popriri. 

Text de lege in forma actuală Text de lege propus 
Art. 697 - Termenul de perimare Art. 697 - Termenul de perimare 
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(1) În cazul in care creditorul, din culpa sa, 
a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească 
un act sau demers necesar executării suite, ee 
i a fost s®licitat, in scris, dc cătrc cxccutorul 
judccătoresc, executarea se perimă de drept. 

Art. 698 - Constatarea perimării. Efecte 
(1) Perimarea se constată de către instanÎa 

de executare, la cererea executorului 
judecătoresc sau a păr(ii interesate, prin 
încheiere dată cu citarea in termen scurt a 
părlilor. 

(1) În cazul in care creditorul, din culpa sa, 
a lăsat să treacă 6 luni îără să îndeplinească 
nici un act sau demers in vederea recuperarii 
creantei sale, executarea se perimă de drept. 

Art. 698 - Constatarea perimării. Efecte 
(1) Perimarea se constată de către instanţa 

de executare prin încheiere"dată cu citarea în 
termen scurt a păr(ilor. Aceasta poate fl
sesizată printr-o cerere din partea 
executorului iudecătoresc sau a părtii 
interesate, precum si din oficiu în cadrul 
contestatieila executare. 

Sauctiunea "perinurff" reprezinta un mijoc instituit in scopul asigurarii unei bune 
infaptuiri a justitiei, respectiv un mijloc care să ducă la solutionarea cu celeritate a proceselor 
civile. Acest deziderat este clar in folosul contribuabilului, in caz contrar instatrtele de judecata 
devetrind supraaglomerate, generând clreltuieli bugetare excesive, şi lucrul cel rnai important, 
facând imposibila restabilirea cu promptitudine a ordinii. de drept. 

Perimarea constă in stingerea/uicetarea procesului in faza procesuala in care se gaseste, 
din cauza ramanerii lui in nelucrare, din culpa partii, pe întreaga perioadă prevăzută de lege. 

Peritnarea executării suite, in particular, reprezintă sanciitmea pe care legiuitorul a 
prevăztrt-o pentru un creditor care nefiind diligent în cadrul procedurii de executare silită 
dovedeşte dezinteres in recuperarea propriei creatiţe. 

Deşi are natura unei sancţiuru şi ar trebui să aciioneze ca atare, in actuala formulare a 
art. 697 C.proc.civ. această sancliune a rătnas fără substanlă, s-a transfouuat într-o modalitate 
prin care creditorul nediligent nu rnai poate ft sanclionat, întrucât executorul judecătoresc nu 
i-a solicitat în scris un act sau demers necesar executării suite, deşi, potrivit legii, după 
învestirea executorului judecătoresc şi încuviinţarea executării suite intreaga responsabilitate a 
actului executional revine aces tuia din urmă, creditorul neavând ce acte sau dernersuri să mai 
facă care să coutribuie la bunul mers al executării suite odată încuviintate. 

Text de lege in forma actuală Text de lege propus 
Art. 665 - Înregistrarea cererii de Art. 665 - Înrcgistrarea cererii de 
executare executare 

(2) Îrrcheierea prevăzută la alin. (1) se (2) Încheierea prevăzută la alin. (1) se 
comunică de îndată creditorutui. În cazul în com❑nică de îndată creditondui, debitorului 
care executorul judecătoresc refuză si oricărei persoane care are un interes hi 
deschiderea procedurii de executare, 
creditorul poate face plângere, in tennen de 

cauză. În cazul in care executorul 
judecătoresc refuză deschiderea procedurii 

15 zile de la data conrurueării încheierii 
prevăzute la alin. (1), la instanla _ de 

de executare, creditorut poate face plângere, 
in ternien de 15 zile de la data comtmicării 

executare. înclieierii prevăzute la aim . (1), la ilrstanta de 
executare. 

Această modifrcare ar transpune in procedura execuţională principiul egalităţii părţilor 
în procesul civil, prevăztrt de art.8 C.p'roe.civ. (Art. 8— Egalitatea.  In procesul civil păr jilor le 
este garantată exercitarea drepturilorhrocesuale, fn mod egal si fără discriminări. 
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De asemenea, în forma actuală apreciem că este încălcat şi dreptul la apărare garantat 
de art. 13 C.proe.civ. prin faptul că debitorului nu i se asigură posibilitatea de a participa la 
toate fazele de desfâsurare a procesului civil. 

Procesul civil constituic activitatea desfăşurată de instanţă, părţi, organe de executare 
şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a 
justixiei in cauzele civile, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile 
deduse judecăjii şi executării suite a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii Aşadar, 
procesul civil parcurge două faze: judecata şi executarea silită, aceasta din uuuă intervenind in 
cazul hotărârilor susceptibile de a fi ruse in executare cu ajutorul forţei de constrângere a 
statului sau a altor titluri executorii, To măsura in care debitorul nu-şi execută de bună voie 
obligaţia. 

Executarea silită, ca parte a procesului civil, "... începe odată cu sesizarea organulut de 
executare, potrivit dispoziţiilor prezentei cărji, dacă prin /age specială nu se prevede altfel... " 
art. 622 (2) C.proc.civ. 

On, sesizarea organului de executare se face de către creditor printr-o cerere (Art. 664 - 
Cererea de executare silită (1) Executarea silită poate porn numai la cererea creditorului, dacă prin 
loge nu se prevede altfel.) adresată biroului executorului judecatoresc competent (2) Cererea de 
executare silită se depune, personal sau prin roprezentant legal or! convenjional, /a biroul 
executorului judecătoresc competent...) care va dispune descbiderea dosarului de executare sau 
va refuza motivat deschiderea procedurii de executare (Art. 665 - Înregistrarea cererli de 
executare(1) De îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va 
dispune înregistrarea acesteia şi deschiderea dosarulul de executare sau, după caz, va refuza 
motivat deschiderea procedurli de executare). 

Altfel spus, pentru a respecta principiul egalităţii si al dreptului la apărare prin 
participarea debitorului la toate fazele procesului civil, încheierea executorului judecătoresc 
prin care se dispune deschiderea dosarului de executare, după caz, refuzul motivat al 
deschiderii procedurii de executare trebuie comunicat debitorului sau oricăror persoane care 
ar avea un interes legitim ce ar deriva din titlul executoriu supus procedurii: codebitori, 
garanţi avalişti, garanţi fideiusori etc... 



Propunerea legislativă are ca dbiect de reglementare modificarea unor 

articole din Codul de Procedură Civilă, aprobat prin Legea nr. 134/2010 şi se 

referă la cuantumul procentual al reţinerilor din veniturile lunare ale debitorilor, 

persoane fzice, către Ministerul Finanţelor sau Sistemul Bancar, ca urmare a 

procedurilor de executare silită pronunţate de instanţele din România. Aceasta 

este imperios necesară din următoarele motive: 

a) în perioada anilor 2000, o mare parte a populaţiei României, a fost 

încurajată de sistemul bancar, să contracteze credite în baza actului de identitate 

(buletin de identitate sau carte de identitate), credite care nu au mai putut fi 

returnate datorită evoluţiei preţurilor la bunurile de larg consum, a materiilor 

prime, combustibili şi energie electrică sau termică, etc... deci, datorită scăderii 

puterii de cumpărare a populaţiei; 

b) sute de mu i de familii româneşti au contractat credite pentru nevoi 

personale sau credite ipotecare, în baza veniturilor realizate din job-uri stabile, 

bine plătite, cu garanţiile imobiliare ale părinţilor pensionari (apartamente, case, 

terenuri, etc) şi care odată cu pierderea locurilor de muncă, ca urmare a 

falimentelor masive ale IMM-urilor, au plecat în străinătate în căutarea unui nou 

loc de muncă, nu au mai putut achita ratele la credite, iar părinţii pensionari au 

fost executaţi suit şi lăsaţi pe drumuri, suportând popririle împovărătoare ale 

băncilor, sau ale instituţiilor fiscale ale statului român; 

c) în vara anului 2019, mai exact la 1 iulie 2019, preţurile la energie 

termică, electrică şi la combustibili, au fost liberalizate, iar facturile au explodat, 

fund imposibil de achitat. Imediat au expodat şi preţurile la bunurile de larg 

consum, iar pensionarii, categoria cea mai defavorizată, şi în special cei 1 milion 

de români cu pensii sub 1000 de lei/lună, au cel mai mult de suferit!!! Evident, 

această categorie socială, a ajuns în situaţia de a nu avea ce să pună pe masă 
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pentru brana zilnică, ca să nu mai amintim că şi preţul medicamentelor atât de 

necesare acestora, a crescut vertiginos. 

Mai explicit, în finalul anilor 2005-2006, sau poate mai devreme, băncile 

comerciale au formulat oferte de creditare foarte generoase către mediul de 

afaceri şipersoanele fizice din România. S-a ajuns într-o scurtă perioadă, chiar 

la acordarea de credite cu buletinul sau cartea de identitate...!! Cetătenii 

români in special, au năvălit la contractarea unor astfel de credite pentru diferite 

nevoi personale, din moment ce, condiţiile impuse de bănci erau atât de 

accesibile, dar cu rate ale dobânzilor exagerat de man i şi comisioane ascunse, pe 

care foarte mulţi cetăţeni români nu le-au luat în seamă la contractarea 

creditului...! ! În timp, s-a dovedit că marea majoritate a acestor credite nu au 

mai putut fi achitate şi în mod firesc, au devenit sursă de încărcare a 

creditului iniţial, cu o sumedenie de penalităţi împovărătoare care încet, 

încet, au condus băncile spre procedura executării suite a debitorilor!!!... 

' Unii dintre debitori neavând garanţii ipotecare au fost supuşi procedurilor de 

executare silită a veniturilor din salarii şi pensii... conform art. 729 din Codul de 

procedură Civilă care prevede înfiinţarea popririilor în cuantum de 1/3 pentru 

un singur creditor şi % pentru mai mulţi creditori... Întrebarea care răinâne 

încă, este: Cum se descurcă o familie cu venituri mici sau o familie de pensionari, 

din moment ce din veniturile rămase la 50%, trebuie alocate sume pentru hrana 

zilnică, întreţinere spaţiu de locuit, energie electrică, impozite pe clădiri şi 

terenuri, sau medicamente??! Răspunsul foarte dur este că... nu se mai descurcă 

deloc şi trebuie să renunţe treptat şi la medicamentele necesare..., practic renunţă 

încet, dar sigur, la dreptul... la viaţă, iar unii dintre ei, punându-şi chiar capăt 

zilelor... ! ! 

. În această situaţie sunt şi debitorii cărora li s-au poprit prin executor 

judecătoresc toate bunurile mobiliare şi imobiliare, care până la sfârşitul vieţii 

sunt expuşi reţinerilor de 50% din veniturile realizate. 
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În situaţii similare au ajuns şi administratorii sau acţionarii fiimelor care au 

avizat documente bancare (CRC, B.O., etc) ca şi formă suplimentară de garantare 

a unor credite pentru fiiniă, şi, în urma declanşării procedurii de insolvenţă sau 

faliment, au intrat în procedură de executare silită. 

Na este limpede tuturor, că această 
criză sanitară, generată de răspândirea 

virusului SARS-00V2 (COVID-19), a dramatizat situaţia a peste 2 milioane 

de români, care, uniiare a măsurilor impuse de autorităţi, au rămas fără locuri de 

muncă şi au părăsit România. 

Din aceste motive, şi nu numai, Sc impune de urgenţă, modificarea, prin 

acest proiect de lege, a cuantumurilor reţinerilor din veniturile familiilor 

defavorizate, sau ale pensionarilor, la '/4 pentru un singur creditor şi la 1/3 

pentru ma! mulţi creditor!, dar ş! plafonarea la 10 an! a perioadei reţinerilor 

din veniturl, indiferent de cuantumul restulu! de credit neachltat! 

În acest fel, ne putem manifesta solidaritatea socială pentru aceste categorii 

sociale care au ajuns în această situaţie! 

Iniţiator: 

Deputat 

Constanti 
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