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I. PREȘEDINTE UNBR, PROF.UNIV.DR. TRAIAN-CORNEL BRICIU ȘI  
EXECUTOR JUDECĂTORESC BOGDAN DUMITRACHE: 

 
 

 
 
                         Traian Briciu                                           Bogdan Dumitrache 
 
 
1. Î n situat ia î n care prin titlul executoriu s-a dispus obligarea debitorului la plata 

unei sume de bani reprezenta nd prejudiciu produs angajatorului î n exercitarea 
atribut iilor profesionale, 

      Raportat la dispozit iile cuprinse î n Codul Muncii, respectiv: 
 
Art.254(1) Salariat ii ra spund patrimonial, î n temeiul normelor s i principiilor 
ra spunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului 
din vina s i î n lega tura  cu munca lor. 
Art.257(1) Suma stabilita  pentru acoperirea daunelor se ret ine î n rate lunare din 
drepturile salariale care se cuvin persoanei î n cauza  din partea angajatorului la 
care este î ncadrata  î n munca .(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul 
lunar net, fa ra  a putea depa s i î mpreuna  cu celelalte ret ineri pe care le-ar avea cel 
î n cauza  juma tate din salariul respectiv. 
Art.258(1) Î n cazul î n care contractul individual de munca  î nceteaza  î nainte ca 
salariatul sa  î l fi despa gubit pe angajator s i cel î n cauza  se î ncadreaza  la un alt 
angajator ori devine funct ionar public, ret inerile din salariu se fac de ca tre noul 
angajator sau noua institut ie ori autoritate publica , dupa  caz, pe baza titlului ex-
ecutoriu transmis î n acest scop de ca tre angajatorul pa gubit.(2) Daca  persoana î n 
cauza  nu s-a î ncadrat î n munca  la un alt angajator, î n temeiul unui contract indi-
vidual de munca  ori ca funct ionar public, acoperirea daunei se va face prin urma ri-
rea bunurilor sale, î n condit iile Codului de procedura  civila . 



Art.259  Î n cazul î n care acoperirea prejudiciului prin ret ineri lunare din salariu 
nu se poate face î ntr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat 
prima rata  de ret ineri, angajatorul se poate adresa executorului judeca toresc î n 
condit iile Codului de procedura  civila , 
 
Termenul de 3 ani este unul suspensiv de drept, astfel î nca t executarea silita   nu 
poate fi demarata  mai devreme de expirarea acestuia? 
Sau procedura de executarea silita  poate fi demarata  î n situat ia î n care, dupa  o 
prealabila  constatare, executorul judeca toresc concluzioneaza  ca  valoarea 
prejudiciului urma rit nu poate fi recuperata   î n termen de 3 ani, din ret inerile 
salariale, raportate la cuantumul venitului net obt inut,  rega sit î n evident ele ANAF? 
Î n situat ia î n care acest termen nu este suspensiv, procedura de executare silita  se 
poate realiza doar prin poprirea cotei de 1/3 din veniturile salariale sau s i prin 
alte modalita t i de executare (urma rire mobiliara /imobiliara )? 
 
 
2. Solut ii privind modalitatea de executare silita  a Comisiilor Locale de Fond 

Funciar din cadrul Unita t ilor Administrativ Teritoriale, t ina nd cont de faptul ca  
aces ti debitori nu det in un Cod unic de identificare fiscala , respectiv un 
patrimoniu propriu. 

 
3. Exista  posibilitatea de a executa silit Persoana Fizica  Autorizata , respectiv În-

treprinderea Îndividuala  pentru datoriile personale ale titularului/debitorului 
persoana  fizica ?  

      Prezenta tema  este propusa  î n contextul î n care  î n situat ia inversa , ca nd debi-
tor   este P.F.A.-ul, respectiv Î.Î., s i î n care nu este constituit patrimoniul de afectat i-
une al unei P.F.A sau Î.Î. ori este insuficient î n vederea acoperirii prejudiciului, tit-
ularul acestora poate fi urma rit silit. 
 
4. Executarea silita - pluralitatea de debitori: 
Atunci ca nd debitorii sunt obligat i î n solidar la plata unor debite, prin acelas i titlu 
executoriu, iar aces tia figureaza  cu  domicilii diferite, pe raza mai multor Curt i de 
Apel, 
T ina nd cont ca  î n baza dispozit iilor art.666 coroborat cu art.651 alin.1 teza Î  s i cu 
disp.art.112 s i 116(î n situat ia pluralita t ii de debitori) NCPC, instant a sesizata  
î ncuviint eaza  procedura de executare silita  cu privire la tot i aces ti debitori, 
implicit se extinde s i competent a teritoriala  a executorului judeca toresc care a 
obt inut î ncheierea de î ncuviint are a executa rii silite, puta nd astfel sa  deruleze 
procedura î n raport s i cu ceilalt i debitori care domiciliaza  sau î s i au sediul pe raza  
altor curt i de apel deca t cea î n care este numit? 
 
5. Preluarea silita  a bunului ipotecat cu concursul executorului judeca toresc, î n 
condit iile art.2442 s i urm. din Cod Civil; 



Ava nd î n vedere ca  aceasta  procedura  speciala  de executare silita  nu necesita  o 
î ncuviint are prealabila  de ca tre instant a de executare(prin care s-ar fi dispus s i cu 
privire la modalitatea de recuperare a cheltuielilor de executare silita ); 
Care este modalitatea de recuperare a onorariul executorului judeca toresc de la 
debitor? 
 
6. Onorariile de executare se stabilesc distinct s i cu privire la creant ele creditorilor 
intervenient i, dupa  î ncuviint area cererii de intervent ie formulata  î n cadrul 
dosarului execut ional aflat î n curs de solut ionare? 
 
7. Efectele hota ra rii de validare a popririi î n raport cu tert ul poprit (ipoteze pe 
sumele exigibile periodic). Ce se î nta mpla  atunci ca nd debitorul(tert  poprit), dupa  
pronunt area hota ra rii achita  sumele exigibile la data  depunerii cererii de validare, 
iar ulterior  refuza  sa  ret ina  î n baza popririi instituite procentul de 1/3 sau 1/2  
din drepturile salariale lunare ale debitorului? Aceeas i hota ra re de validare a 
popririi, care cuprinde cuantumul total al creant ei(s i nu doar sumele exigibile la 
momentul depunerii cererii de validare), permite creditorului sa  execute silit 
tert ul poprit s i cu privire la sumele neret inute  de ca tre acesta ulterior datei 
î nregistra rii cererii de validare a popririi? 
  
8. Competent a executorului judeca toresc atunci  ca nd sediul debitorului este î n 
stra ina tate- art.652 alin.1 lit.b) Cod de procedura  civila : 
Ava nd î n vedere ca  textul de lege se refera  doar la  urma rirea silita  a bunurilor 
mobile s i la executarea silita  mobiliara ,   
Î n cazul urma ririi silite imobiliare, sunt aplicabile aceleas i dispozit ii legale? 
 
9. Daunele compensatorii cu titlu definitiv- art.906(4)¹ Cod de procedura  civila : 
Pentru astfel de hota ra ri(noi titluri executorii), se î ntocmesc distinct dosare de 
executare silita  (cu solicitarea î ncuviint a rii executa rii silite a titlurilor î n cauza )?  
Sau se continua  executarea silita  î n dosarul de executare silita  deja deschis, fa ra  
alte formalita t i premerga toare, respectiv fa ra  solicitarea î ncuviint a rii executa rii 
silite a noului titlu? 
Cu ment iunea ca  î n ambele situat ii se stabilesc onorarii de executare distincte 
raportate la suma definitiva  stabilita  de ca tre instant a  prin noul titlu executoriu, 
î n sarcina de plata  a debitorului. 
 
10. Constatarea sta rii de fapt, condit ii de aplicare a disp.art.364 CPC.  
Se impune ca aceasta  procedura  sa  poata  fi realizata  doar daca   partea care solicita  
constatarea face dovada existent ei unui litigiu judiciar aflat pe rol sau poate fi 
realizata  fa ra  o astfel de condit ie?  
 
11. Situat ia î n care î nceteaza  executarea silita  pentru motivele expuse la art.703(1) 
punctul 2 Cod de procedura  civila  (lipsa de bunuri urma ribile sau a imposibilitatea 
de valorificare a unor astfel de bunuri): 



 La reluarea executa rii silite, î n condit iile preva zute de art.705 CPC, î n urma cererii 
formulata  de ca tre creditor, executorul judeca toresc are obligat ia de a solicita  
î ncuviint area executa rii silite î n cadrul unui nou dosar constituit? 
Sau se î ntocmes te î n cadrul dosarului init ial(î nchis î n cond. art.703 al.1 punctul 2) 
o î ncheiere de reluare a executa rii silite? 
*de luat î n considerare faptul ca  î ncheierea de î ncetare a executa rii silite pe 
motivul expus mai sus a ra mas definitiva . 
 
12. Taxele de timbru necesare procedurii de î ncuviint are a executa rii silite, regle-
mentate prin OUG nr. 80/2013, modificata  prin OUG nr. 1/2016.  
Î n situat ia î n care a fost constituit un singur dosar de executare silita , î n baza mai 
multor hota ra ri judeca tores ti(ex.fond, apel, recurs), creditorul trebuie sa  depuna  
la dosarul î ntocmit  taxa  de timbru pentru fiecare dintre hota ra ri sau o singura  
taxa  de timbru raportata  la titlul executoriu reprezentat de hota ra rea de fond(care  
putea fi modificata  prin celelalte doua  hota ra ri pronunt ate î n ca ile de atac)? 
 De asemenea, se impune legalizarea tuturor hota ra rilor(fond, apel, recurs) sau 
doar a hota ra rii de fond(titlul executoriu eventual modificat)? 
 
13. a) Obligat ia executorului judeca toresc î n raport cu tert ul poprit î n situat ia î n 
care intervine suspendarea executa rii silite; 
b) Î n situat ia î n care sunt anulate formele de executare silita  de ca tre instant a , 
inclusiv încheierea de încuviințare a executării silite, executorul judeca toresc 
mai poate î ntocmi î ncheierea de î ncetare a executa rii silite ori  intreprinde orice 
alte ma suri de executare silita (sistare poprire, radiere urma rire silita , etc.)? 
 
14. Discut ii privind posibilitate î nfiint a rii popririi asupra sumelor î ncasate de 
debitor de la asigurator(dauna RCA), t ina nd cont de faptul ca , prin art.55 din 
Legea nr.136/1995 privind asigura rile s i reasigura rile î n Roma nia, se 
ment ioneaza  ca  "despa gubirile nu pot fi urma rite de ca tre creditorii asiguratului"; 
 
15. Raportat la dispozit iile art.903 CPC, î n cazul obligat iei de a face, ca nd pe 
cheltuiala debitorului, creditorul este autorizat sa  efectueze o lucrare (de ex.de a 
construi sau demola o construct ie), ce se inta mpla  î n situat ia î n care acesta din 
urma  nu are posibilitatea financiara  de a suporta costurile aferente s i care ulterior, 
conform dispozit iilor legale, pot fi recuperate de la debitor î n baza devizului de 
lucra ri, respectiv a dovezii de plata ? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
II. PREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI SIBIU- SECŢIA CIVILĂ-  

ELENA DUMBRĂVEAN: 
 
 

 
 
 
 

 Solut ii de eficientizare a comunica rii dintre Birourile executorilor 
judeca tores ti s i instant ele de judecata ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. MINISTERUL JUSTIŢIEI-  
DIRECŢIA CORPULUI DE CONTROL AL MINISTRULUI 

INSPECTOR COJAN ADRIAN 
 

 Limita dintre ra spunderea disciplinara   s i contestat ia la executare. 
Aplicabilitatea î n aceste circumstant e a dispozit iilor cuprinse î n Hota ra rea 

civila  nr.1469/2022, pronunt ata  la data de 21.03.2022, de ca tre Î nalta Curte de 
Casat ie s i Justit ie, prin care s-a dispus anularea î n parte a articolului 103 alin.2 al 
Ordinului Ministerului Justit iei nr.210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Legii nr.188/2000 privind executorii judeca tores ti, î n ceea ce prives te 
sintagma legalitatea lucrărilor executorilor judecătorești.  

 
 
 
 
 

IV. PRODECANUL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ   SIBIU 
PR. CONSTANTIN NECULA 

 
 

 
 
 

 Pret ul viet ii. 
 

 



 
 
 

V. MEDIC NUTRIŢIONIST- MIHAELA BILIC 
 
 

 
 
 
 

 Mens sana in corpore sano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 

 
ORGANIZATORI EVENIMENT: 

 
 

 CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI  
DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA-IULIA 

 
 CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI  

DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIȘOARA 
 

 CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI  
DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAȘOV 

 
 CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI  

DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI 
 

 CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI  
DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA 

 
 CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI  

DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAȚI 
 

 CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI  
DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAȘI 

 
PRIN, 

EXECUTOR JUDECĂTORESC 
TEODOR BABA 

 

 


