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Parlamentul României adoptă prezenta lege 

1. La art. 665, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(2) Încheierea prevăzută la aim . (1) se comunică de îndată creditorului, debitorului şi 

oricărei personae care an tin interes în cauză. 
În cazul în care executorul judecătorec refuză 

deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plângere, în termen de 15 zile de la data 

comunicării încheierii prevăzute la aim . (1),1a instanţa de executare. 

2. La art. 688, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(3) Dacă între moştenitori sunt şi minori sau personae puse sub interdicţie judecătorească, 

executarea silită nu va putea fi pornită deeât după numirea reprezentanţilor sau a ocrotitorilor legali. 

Dacă însă după o lună de la moartea debitorului sau de la punerea sub interdicţie judecătorească nu a 

fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, creditorul sau executorul judecătoresc va putea core 

instanţei de executare numirea unui curator special, până la numirea lui, dispoziţiile art. 58 aplicându- 

se in mod corespunzător. 



Dacă însă după expirarea termenului pentru care a fost numit curatorul special nu a fost 

numit reprezentantul nu a fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, jar procedura de 

executare silită este în curs, creditorul sau executorul judecătoresc va putea cere instanţei de 

executare numirea reprezentantului sau ocrotitorului legal, în condiţiile leg!!. 

3. La art. 697, aljn. (1) se modifică şj va avea următorul cuprins: 

(1) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 3 luni fără să se îndeplinească 

niciun act sau demers în vederea recuperării creanţei sale, executarea se perimă de drept. 

4. La art. 698, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Perimarea se constată de către instanţa de executare prin încheiere data cu citarea in tennen 

scurt a părţilor. Aceasta poate fi sesizată printr-o cerere din partea executorului executorului 

judecătoresc sau a părţii interesate, precum şi din oficiu în cadrul contestaţiei la executare. 

5. La art. 729, alin. (1) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

b) până la o pătrime din venituul lunar net, pentru once alte datorii. 

6. La art. 729, aljn. (2) şi (3) se modifică şj vor avea următorul cuprins: 

(2) Dacă sunt mai multe urmăriri ale aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi o tremie din 

venitul lunar net al debitorului, indifferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede 

altfel. 

(3) Veniturile din muncăsau once alte sume cc se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate 

asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decât cuantumul 

salariului minnn net pe economic, pot fi urmărite numai asupra părţii cc depăşeşte o tremie din acest 

cuantum. 



7. La art. 781, alin. (5) lit. c) se modifcă şi va avea următorul cuprins: 

c) sumele aferente plăţii drepturilor salariale viitoare, pc o perioadă de 3 luni de la data 

înfiintării popririi. Atunci când asupra aceluiaşi cont sunt înfiinţate mai multe popriri, termenul de 6 

luni în care se pot efectua plăţi aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură data de la 

momentul înfiinţării primei popriri. 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din .....cu respectarea 

prevederilor art. 76 din Constituţia României, republicată. 

Preşedintele. Camerei Deputaţilor 

Ion-Marcel CIOLACU 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din .....cu respectarea prevederilor art 76 din 

Constituţia României, republicată. 

Presedintele Senatului 

Robert-Marius CAZANCIUC 


