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privind protec^ia consumatorilor fa^a de executarile silite abuzive sau
intempestive

Senatul adopta prezentul protect de lege

Art.l.- (1) Obiectul prezentei legi il reprezinta limitarea caracterului 
executoriu in sine al contractelor §i actelor juridice utilizate de comercianti pentru 

declan§area si derularea executarii silite, in scopul protejarii consumatorilor 

impotriva unor demersuri abuzive §i intempestive ale creditorilor.
(2) Protec^ia locuintei familiei debitorului, astfel cum aceasta este 

definita la art.321 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile ulterioare, este un obiectiv prioritar al prezentei legi, fiind o expresie a 

obliga^iei statului roman de a ocroti familia.
(3) Prezenta lege se aplica raporturilor juridice dintre consumatori 

§i comercian^ii care beneficiaza de caracterul de titlu executoriu in sine al 
contractelor sau al actelor juridice pe care le utilizeaza in activitatea lor curenta, 
incluzand, dar fca a se limita la instituliile de credit, institu^iile fmanciare 

nebancare, societa^ile de leasing, fumizorii de servicii de utilitate publica §i 
entitatile care desfa§oara activitatea de recuperare creante.
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Art.2.- (1) Este abuziva executarea silita care este demarata sau se 

deruleaza cu rea-credin^a, in scopnri care contravin legilor interes^d ordinea 

publica §i bxmele moravuri sau in interesul de a determina consumatorul sa i§i 
asume sau sa efectueze pla^i minatoare in favoarea creditorului, vadit 
disproportionate fata de cuantumul initial al creantei.

(2) Sunt intempestive executarile silite demarate prematur sau in 

contradictie cu dispozitiile art.629 alin.(l) din Legea nr.134/2010 privind Codul de 

procedura civila, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in
conditiile in care exista alte instrumente juridice sau faptice pentru realizarea 

creantei.
A

(3) In sensul prezentei legi, are calitatea de consumator §i 
codebitorul, precum §i fideiusorul care nu are calitatea de asociat, actionar 

semnificativ, administrator, director sau membru al organelor de conducere la 

debitorul principal - persoana juridica. Sunt asimilati fideiusorului §i girantul §i 
avalistul unei cambii sau al unui bilet la ordin care garanteaza prin semnatura pe 

cambie sau pe biletul la ordin o creanta care intra sub incidenta prezentei legi.
(4) Executarea silita a bunurilor sau a veniturilor debitorului care 

are calitatea de consumator este subsidiary in raport de revizuirea conventionala 

sau de adaptarea judiciara a contractului, in vederea reducerii poverii datoriei §i a 

sustenabilitatii pe termen mediu §i lung a eforturilor debitorului de a achita creanta,
in rate sau integral.

A

(5) In cazul finalizarii unei executari silite cu evacuarea debitorului
din locuinta familiei, acesta va avea dreptul de a nu parasi locuinta familiei timp de 

un an de la finalizarea procedurii de evacuare, drept pe care debitorul il va putea 

exercita in vederea obtinerii de catre debitor a unei alte locuinte, in conditii decente 

pentru el §i familia sa.

A

Art.3.- (1) In raporturile juridice in care consumatorii au calitatea de 

debitori, dispozitiile legale care confera contractului sau altui act juridic in care 

este parte caracter de titlu executoriu contra consumatorului nu se aplica.
(2) Dispozitiile alin. (1) au in vedere prevederile;

a) art.61 §1 art. 100 din Legea asupra cambiei §i biletului la 

ordin nr.58/1934, cu modificarile §i completarile ulterioare;
b) art.53 din Legea asupra cecului nr.59/1934, cu modificarile

§i completarile ulterioare;
c) art. 101 din Legea notarilor publici §i a activitatii notariale 

nr.36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare;
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d) art.8 §i art.8^ din Ordonanta Guvemului nr.51/1997 privind 

opera^iunile de leasing §i societatile de leasing, republicata, cu modific^le §i
complet^le ulterioare;

e) art.42 alin.(6^) din Legea nr.51/2006 privind utilita^ile
publice, republicata, cu modificMle §i completarile ulterioare;

f) art. 120 din Ordonanta de urgen^a a Guvemului nr.99/2006 

privind institu^iile de credit §i adecvarea capitalului, aprobata cu modificari §i . 
comple&i prin Legea nr.227/2007, cu modificarile §i complet^ile ulterioare;

g) art.1798, art,2157 §i art.2165 din Legea nr.287/2009, 
republicata, cu modific^le ulterioare;

h) art.638 alin.(l) pct.2-4, art.639 §i 640 din Legea 

nr. 134/2010, republicata, cu modific^ile §i completarile ulterioare.

A

Art.4.- (1) In procedura incuviint^i execut^i silite a contractelor sau a 

actelor juridice care au caracter executoriu in sine, prevazuta la art.666 din Legea 

nr.134/2010, republicata, cu modificarile §i complet^le ulterioare, daca debitoml 
ce urmeaza a fi supus unei execute silite are calitatea de consumator, citarea 

acestuia este obligatorie.
(2) Consumatoml poate sa cear^ iar instan^a este obligata sa 

analizeze chiar §i din oficiu caracterul abuziv al clauzelor contractului sau actului 
juridic care are caracter de titlu executoriu in sine.

A

(3) In cazul in care s-a incuviintat executarea, consumatoml poate 

formula apel impotriva hotararii de incuviin^e a execut^i, Apelul este suspensiv 

de executare. Dispozitiile alin.(2) se aplica in mod corespunzator.

A

Art.5.- (1) In cazul in care se formuleaza contestable la executare, 
indiferent de dispozibiile art.713 din Legea nr.134/2010, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, consumatoml poate sa invoce, iar instanba 

este obligata sa ia in discubie chiar §i din oficiu, clauzele abuzive inserate in 

contractul sau actul juridic care are in sine caracter executoriu §i pe care se 

intemeiaza executarea silita contestata.
(2) Nulitatea titlului executoriu constand intr-un contract sau act 

juridic camia legea ii confera caracter de titlu executoriu in sine va putea fi 
invocata §i prin acbiune separata, in condibiile legii.

(3) Pana la solubionarea contestabiei la executare sau a acbiunii 
separate care tinde la nulitatea titlului executoriu, instanba sesizata cu contestabia 

sau, dupa caz, cu acbiunea de drept comun, va dispune, la cererea consumatomlui, 
suspendarea provizorie a efectelor contractului sau ale actului juridic care are efect 
de titlu executoriu in sine, pana la solubionarea defmitiva a contestabiei sau a
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actiunii de drept comun, Consumatorul este scutit de cautiune, Dispozitiile art.200 

din Legea nr.134/2010, republicata, cu modificarile §i comple&ile ulterioare, nu 

sunt aplicabile.

Art.6.- Prezenta lege este aplicabila §i procedurilor de executare silita aflate 

in curs de derulare, cu excep^ia art.3 alin.(l), care se aplica numai procedurilor de 

executare pomite dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edin^a din 

11 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor articoiului 76 alineatui (2) din 

Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc




