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Sesizarea ministrului justiţiei pentru iniţierea unui proiect de act normativ de modificare a noului Cod 

de procedură civilă cu următoarele texte: 

 

 

1. Art. 433 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Hotărârea judecătorească are putere executorie, în condiţiile prevăzute de lege. 

(2) Hotărârile judecătoreşti vor fi învestite cu formulă executorie, dacă legea nu prevede altfel. Formula 

executorie are 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 instanţei şi a grefierului.)” (3) Cererea de învestire a hotărârii cu 

formulă executorie se soluţionează de către preşedintele instanţei sau de către judecătorul desemnat de acesta, 

în camera de consiliu, fără citarea părţilor. 

(4) Încheierea prin care se  respinge cererea de învestire cu formulă executorie a hotărârii 

judecătoreşti sau a altui înscris poate fi atacată cu apel numai de către creditor, în termen de 5 zile de la 

comunicare. 

(5) Încheierea prin care se admite cererea de învestire cu formulă executorie a hotărârii 

judecătoreşti sau a altui înscris în cazurile prevăzute de lege nu este supusă niciunei căi de atac. 

 (6)       Hotărârea învestită se va da numai părţii care a câştigat sau reprezentantului ei”. 

 

 

2. La art. 650, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul sau sediul creditorului, în 

afara cazurilor în care legea dispune altfel.” 
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3. Art. 664 se modifică şi va avea următorul cuprins:      

„Art. 664  Înregistrarea cererii de executare 

      De îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc va dispune înregistrarea acesteia în 

registrul general de dosare.” 

 

4. La art. 665, alin. (1), (2), (3),(5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

(1) În termen de maximum 7 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va dispune 

încuviinţarea executării. 

(2)  Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează de executorul judecătoresc prin încheiere, 

fără citarea părţilor, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare. 

(3) Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 656 alin. (1), arătarea titlului 

executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, 

când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului, modalitatea concretă de executare silită, atunci 

când s-a solicitat expres aceasta, şi autorizarea creditorului să treacă la executare. 

(5)   Executorul judecătoresc  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; 

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 executorul judecătoresc admite cererea de încuviinţare a executării silite nu este 

supusă niciunei căi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi 

atacată exclusiv cu apel numai de creditor, în termen de 5 zile de la comunicare. 

 

 

5. La art. 665, alin. (7) se abrogă. 
 

 

6.  La art. 711, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

     (3) De asemenea, 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.” 


