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PRINCIPALELE MODIFICARI ADUSE NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILA SI
PROCEDURII DE EXECUTARE SILITA
Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe a fost
promulgat de presedintele statului, prin Decretul nr. 633/2014, devenit Legea nr. 138/2014,
publicata in Monitorul Oficial nr. 753 din 16 octombrie 2014.
Modificarile Noului Cod de Procedura Civila vizeaza in principal:
• eliminarea etapei de incuviintare a executarii silite din competenta instantelor si atribuirea
acesteia executorilor judecatoresti
• instanta de executare nu mai este cea de la sediul biroului executorului judecătoresc, ci cea de la
domiciliul debitorului
• atribuirea instantei de executare a competentei de a determina dobanzile, penalitatile si alte
asemenea sume care se cuvin de drept creditorului, urmand a le stabili prin incheiere
• reintroducerea obligativitatii investirii cu formula executorie a titlurilor executorii, cu exceptia
hotararilor judecatoresti
• hotararea arbitrala devine executorie dupa investirea ei cu formula executorie de catre tribunal
• obligativitatea institutiilor publice, institutiilor de credit si a oricaror alte persoane fizice sau
persoane juridice de a comunica executorului judecatoresc, la cererea acestuia, in copie, atat datele
si informatiile, cat si documentele, apreciate de executorul judecatoresc ca fiind necesare realizarii
executarii silite
• posibilitatea partilor de a solicita copii dupa notele grefierului pe care le vor putea contesta pana
la urmatoarea sedinta; de asemenea, vor putea fi solicitate si copii dupa inregistrarea sedintei de
judecata, in format electronic
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Informatiile prezentate au caracter general. Recomandam sa fie solicitata consultanta de specialitate pentru fiecare
caz particular. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati:
(40-31) 420 53 33, (40-31) 420 62 47,
office@ibsprofessional.ro

