
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei                     Pl. x.  157/2010 
 şi Comunicaţiilor               
  
  

Domnului deputat Daniel Buda,  

Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 
 
 

AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti  

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul Permanent a trimis spre 

dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti - Pl. x.  157/2010 



Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor au examinat propunerea legislativă şi, în urma dezbaterilor, au hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu amendamentele cuprinse în anexă. 

. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Valerian Vreme 

            
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor                        

 
Amendamente  PL.x 157/2010 

 
 
Nr 
crt 

Text ordonanţă Text propus de Comisie 
 

Motivarea amendamentelor propuse 

0. 1. 2. 3. 
1. „(2) Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti va înfiinţa şi administra 
Registrul electronic de publicitatea a 
vânzării bunurilor supuse executării 
silite, ce va funcţiona ca un sistem 
informatic prin intermediul căruia toţi 
executorii judecătoreşti vor fi efectua 
publicitatea la nivel naţional a vânzării 
bunurilor mobile şi imobile aflate în 

„(2) Uniunea Naţională a Executorilor 
Judecătoreşti va înfiinţa şi administra 
Registrul electronic de publicitatea a 
scoaterii la vânzare a bunurilor supuse 
executării silite, ce va funcţiona ca un 
sistem informatic prin intermediul căruia 
toţi executorii judecătoreşti vor efectua 
publicitatea la nivel naţional a vânzării 
bunurilor mobile şi imobile aflate în 

Se impune implicarea celor două ministere 
datorită faptului că este absolut necesară o 
expertiză de specialitate atât pentru 
stabilirea conţinutului registrului, cât şi 
pentru probleme legate de omologarea şi 
funcţionarea sistemului informatic care stă 
la baza registrului electronic. 



procedura de executare silită. Prin 
hotărâre a Consiliului Uniunii 
Naţionale a Executorilor 
Judecătoreşti va fi stabilită procedura 
de implementare a sistemului şi de 
raportare a datelor.” 
 
  

procedura de executare silită. În termen 
de 45 de zile de la data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale şi Ministerul Justiţiei 
vor publica, prin ordin comun, 
Normele metodologice privind 
procedura de implementare a sistemului 
informatic şi de raportare a datelor.” 
 
(Comisia) 
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