
CUPRINS 
 
 
MĂSURI ASIGURĂTORII 
 
Tema nr. 133. Dreptul și interesul creditorului care deține un titlu executoriu (hotărâre 

executorie nedefinitivă) de a solicita măsuri asigurătorii în condițiile art. 952 și urm. C. pr. civ. 
(Vasile Bozeșan) 

 
DESCHIDEREA DOSARULUI DE EXECUTARE SILITĂ ȘI ÎNCUVIINȚAREA EXECUTĂRII SILITE 
 
Tema nr. 134. Obiectul și limitele verificărilor efectuate de executor la deschiderea 

dosarului de executare silită (Vasile Bozeșan) 
Tema nr. 135. Înscrierea titlurilor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară – condiție 

pentru începerea executării silite (Vasile Bozeșan) 
Tema nr. 136. Imunitatea de executare – impediment în procedura de executare silită 

națională (Evelina Oprina) 
Tema nr. 137. Taxa judiciară de timbru aferentă cererii de încuviințare a executării silite 

pornite în temeiul unei hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță și devenite 
executorie sau, după caz, rămase definitivă prin respingerea, perimarea sau anularea apelului 
(Evelina Oprina) 

Tema nr. 138. Modalitatea de soluționare a apelului exercitat împotriva încheierii de 
respingere a cererii de încuviințare a executării silite (Evelina Oprina) 

 
INTERVENȚIA ALTOR CREDITORI 
 
Tema nr. 139. Intervenția și încuviințarea executării silite. Rolul executorului 

judecătoresc. Soluțiile instanței de executare (Evelina Oprina)  
Tema nr. 140. (Im)posibilitatea terțului executor judecătoresc de a interveni în alt dosar 

de executare împotriva debitorului din propriul dosar în baza încheierii de stabilire a 
cheltuielilor de executare (Evelina Oprina) 

Tema nr. 141. Din nou despre obligativitatea parcurgerii procedurii de intervenție pentru 
participarea la distribuire a tuturor creditorilor interesați (Evelina Oprina) 

Tema nr. 142. Drepturile creditorilor intervenienți și întinderea lor (Evelina Oprina) 
Tema nr. 143. Soarta dosarului de executare silită aflat pe rolul unui executor 

judecătoresc în condițiile în care creditorul depune cerere de intervenție, în baza aceluiași titlu 
executoriu, la un alt executor judecătoresc (Evelina Oprina) 

 
DEPUNEREA CU AFECTAȚIUNE SPECIALĂ 
 
Tema nr. 144. Depunerea cu afectațiune specială, între utilitate și controversă în 

procedura execuțională (Evelina Oprina) 
 



CHELTUIELI DE EXECUTARE 
 
Tema nr. 145. Suportarea cheltuielilor de executare de către debitor (!?) în cazul 

renunțării creditorului la executare (Vasile Bozeșan) 
Tema nr. 146. Onorariul de avocat aferent soluționării cererii de încuviințare a executării 

silite – calea procedurală pentru solicitarea acestuia (Evelina Oprina) 
Tema nr. 147. Termenul-limită de depunere la dosar a dovezii onorariului avocatului în 

faza de executare silită (Evelina Oprina) 
Tema nr. 148. Cheltuielile de executare silită, inclusiv onorariul executorului 

judecătoresc, în cazul unor executări silite paralele pentru realizarea aceleiași creanțe, fără a fi 
incidentă/dispusă conexarea (Vasile Bozeșan) 

Tema nr. 149. Cheltuielile de executare silită și procedura insolvenței (Vasile Bozeșan) 
 
CONEXAREA EXECUTĂRILOR SILITE 
 
Tema nr. 150. Efectele conexării executărilor silite (Evelina Oprina) 

 
PERIMAREA EXECUTĂRII SILITE 
 
Tema nr. 151. Intervenirea perimării doar cu privire la unele modalități ale executării 

silite (Vasile Bozeșan) 
 
RENUNȚAREA LA EXECUTAREA SILITĂ 
 
Tema nr. 152. Renunțarea la executarea silită: problematici privind obiectul, limitele și 

efectele (Vasile Bozeșan) 
 
NULITATEA EXECUTĂRII SILITE 
 
Tema nr. 153. Limitele nulității executării în lipsa comunicării somației și a titlului 

executoriu (art. 667 C. pr. civ.) (Vasile Bozeșan)  
 
CONTESTAȚIA LA EXECUTARE 
 
Tema nr. 154. Inadmisibilitatea contestației la executare versus inadmisibilitatea unor 

motive sau apărări din cadrul contestației (Vasile Bozeșan) 
Tema nr. 155. Apărările de fond în cadrul contestației la executare în contextul 

modificărilor aduse de Legea nr. 310/2018. Privire specială asupra invocării clauzelor abuzive 
(Evelina Oprina) 

Tema nr. 156. Distincție între motive de contestație, excepții procesuale și motive de 
apel. Modalitatea de invocare și soluționare (Vasile Bozeșan) 

Tema nr. 157. Utilitatea relațiilor și explicațiilor scrise de la executorul judecătoresc în 
soluționarea contestației la executare (Evelina Oprina) 

Tema nr. 158. Anularea versus îndreptarea actelor de executare silită (Evelina Oprina) 



 
ÎNCETAREA EXECUTĂRII SILITE 
 
Tema nr. 159. Imposibilitatea obiectivă de executare: motiv de încetare a executării silite 

și instituție sui-generis (Vasile Bozeșan) 
Tema nr. 160. Problematici privind încetarea executării silite (Vasile Bozeșan) 
 
POPRIREA 
 
Tema nr. 161. Apărările terțului poprit în cadrul procedurii validării popririi (Evelina 

Oprina) 
Tema nr. 162. Este nevoie de încuviințarea executării silite a hotărârii de validare a 

popririi? (Evelina Oprina) 
 
URMĂRIREA SILITĂ MOBILIARĂ ȘI IMOBILIARĂ 
 
Tema nr. 163. Preluarea bunului în contul creanței versus depunerea creanței în contul 

prețului (Evelina Oprina, Vasile Bozeșan) 
Tema nr. 164. Urmărirea silită a imobilelor afectate de o clauză voluntară de 

inalienabilitate (Vasile Bozeșan) 
 

ELIBERAREA ȘI DISTRIBUIREA SUMELOR REALIZATE PRIN URMĂRIREA SILITĂ 
 
Tema nr. 165. Eliberarea și distribuirea sumelor în relație cu termenul de depunere a 

titlurilor de creanță (Evelina Oprina) 
Tema nr. 166. Rangul creanței privind cheltuielile de executare înscrise la distribuire în 

altă procedură execuțională (Vasile Bozeșan) 
 
EXECUTAREA SILITĂ DIRECTĂ 
 
Tema nr. 167. Penalitățile aplicate în condițiile art. 906 C. pr. civ. – două probleme 

practice (Evelina Oprina) 
 
EXECUTAREA TITLURILOR REFERITOARE LA MINORI 
 
Tema nr. 168. Acordul de mediere privind minorii versus acordul notarial parental. 

Condiții privind executorialitatea (Vasile Bozeșan) 
Tema nr. 169. Probleme privind aplicarea penalităților în executarea titlurilor referitoare 

la minori (Vasile Bozeșan) 
Tema nr. 170. Remedii posibile în cazul menținerii refuzului minorului după reluarea 

executării silite (art. 913 C. pr. civ.) (Vasile Bozeșan) 
 



ORDONANȚA PREȘEDINȚIALĂ ÎN FAZA EXECUTĂRII SILITE 
 
Tema nr. 171. Efectele în timp ale ordonanței președințiale în raport cu hotărârea dată 

asupra acțiunii de fond (Vasile Bozeșan) 
 
STAREA DE URGENȚĂ ȘI EXECUTAREA SILITĂ 
 
Tema nr. 172. Executarea silită pe durata stării de urgență (Evelina Oprina, Vasile 

Bozeșan) 
 
 

 


