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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 9.12.2003 

Nr. 45 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

188/2000 privind executorii judecătoreşti. 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost  sesizată spre 
dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, trimisă cu 
adresa nr.45 din  10 martie 2003 şi înregistrată sub nr.31/288  din  11  martie 
2003. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.314 din 27  februarie 2003, a 
avizat favorabil  iniţiativa legislativă cu unele observaţii şi propuneri. 
  Guvernul României, prin punctul de vedere transmis, precizează că 
nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative pentru considerentele 
menţionate în   adresa nr.3887/M.R.P. din 30.05.2003.   
  În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia a examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în 
şedinţa din 9 decembrie 2003. 
  În urma examinării iniţiativei legislative, a avizului Consiliului 
Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului şi a opiniilor exprimate de către 
membrii comisiei s-au constatat următoarele: 

- propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.188/2000 în scopul limitării onorarilor 
minimale şi maximale percepute  pentru serviciile  prestate de această categorie 
de persoane, precum şi pentru simplificarea procedurii de cercetare penală a 
acestora, în cazul în care au săvârşit, în exercitarea activităţii profesionale, fapte 
sancţionate de legea penală; 
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- soluţia propusă privind stabilirea  onorariilor  minimale  şi 
maximale percepute pentru  serviciile prestate a rămas fără obiect. În prezent, 
potrivit Ordonanţei de  urgenţă a Guvernului nr.64/2001, aprobată prin Legea 
nr.540/2001, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor judecătoreşti „ propune 
spre aprobare ministrului justiţiei onorariile minimale şi maximale  pentru 
serviciile  prestate de  executorii judecătoreşti”; 

- referitor la propunerea de abrogare a art.36 din lege, cu 
privire la procedura specială de cercetare, percheziţionare, reţinere, arestare şi 
trimitere în judecată a executorilor judecătoreşti, se constată că solicitarea unui 
aviz prealabil al ministrului justiţiei este prevăzut şi în Legea notarilor publici şi 
activităţii notariale nr.36/1995. Solicitarea acestui aviz reprezintă o măsură de 
protecţie a executorului judecătoresc, a cărui activitate se desfăşoară sub 
coordonarea şi controlul  Ministerului Justiţiei,  în considerarea faptului că, 
potrivit legi, acesta este investit să îndeplinească un serviciu de interes public, 
iar actul îndeplinit, în  limitele competenţei legale, este act de autoritate publică 
şi are forţa  probantă prevăzută de lege. 
  Faţă de considerentele menţionate mai sus, membrii comisiei, au 
hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti. 
  Din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, la şedinţă au participat 23 de deputaţi. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei 
legi organice,  propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ.dr. Ion NEAGU 
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Diaconu Dumitra 
 


