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COMUNICAT DE PRESĂ 

privind sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a 

prevederilor art. 1 din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la 

organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor 

de credit şi instituţiilor financiare nebancare 

 
În conformitate cu dispoziţiile art. 146 lit. d) din Constituţia României şi ale art. 

13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatul Poporului, republicată, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională 

cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 287/2011 

privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a 

creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare. 

 Avocatul Poporului a apreciat că dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 287/2011 

încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât legiuitorul a instituit un 

privilegiu în favoarea unor persoane fizice care au îndeplinit funcţia executori bancari 

şi executori aparţinând instituţiilor financiare nebancare şi instituţiilor de credit 

cooperatiste, permiţând accesul acestora la funcţia de executor judecătoresc, fără 

îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute de legea-cadru ce reglementează organizarea şi 

funcţionarea executorilor judecătoreşti. 

 Urmează ca instanţa de contencios constituţional să se pronunţe asupra 

excepţiei de constituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului. 
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