Noul Cod de procedură
civilă
Contestația la executare

Sistematizare
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•
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•

Art. 711 Obiectul contestaţiei
Art. 712 Condiţii de admisibilitate
Art. 713 Instanţa competentă
Art. 714 Termene
Art. 715 Condiţii de formă
Art. 716 Procedura de judecată
Art. 717 Căi de atac

Obiectul contestației
Articolul 711
•

•
•

•

(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul
judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate
face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De
asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care
executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să
îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.
(2) Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face
contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la
înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.
(3) De asemenea, după începerea executării silite cei interesaţi sau
vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea
încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite,
dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.
(4) Împărţirea bunurilor proprietate comună pe cote-părţi sau în
devălmăşie poate fi hotărâtă, la cererea părţii interesate, şi în cadrul
judecării contestaţiei la executare.

Condiţii de admisibilitate
Articolul 712
•

•

•

•

•

(1) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau
arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau
de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau
într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.
(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu
decât o hotărâre judecătorească se pot invoca în contestaţia la executare şi
motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul
executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o
cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.
(3) Nu se poate face o nouă contestaţie de către aceeaşi parte pentru motive
care au existat la data primei contestaţii. Cu toate acestea, contestatorul îşi
poate modifica cererea iniţială adăugând motive noi de contestaţie dacă, în
privinţa acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei
la executare.
(4) Creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni în executarea efectuată de
alţi creditori, pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor
obţinute din urmărirea silită a bunurilor debitorului.
(5) În cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării
silite a bunului imobil sau mobil, contestaţia la executare poate fi introdusă şi
de o terţă persoană, însă numai dacă aceasta pretinde un drept de proprietate
ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv.

Instanţa competentă
Articolul 713
• (1) Contestaţia se introduce la instanţa de executare.
• (2) În cazul urmăririi silite prin poprire, dacă domiciliul sau
sediul debitorului se află în circumscripţia altei curţi de apel
decât cea în care se află instanţa de executare, contestaţia se
poate introduce şi la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi
are domiciliul sau sediul debitorul. În cazul urmăririi silite a
imobilelor, al urmăririi silite a fructelor şi a veniturilor generale
ale imobilelor, precum şi în cazul predării silite a bunurilor
imobile, dacă imobilul se află în circumscripţia altei curţi de
apel decât cea în care se află instanţa de executare,
contestaţia se poate introduce şi la judecătoria de la locul
situării imobilului.
• (3) Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau
aplicării titlului executoriu se introduce la instanţa care a
pronunţat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea
contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un
organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine
instanţei de executare.

Termene
Articolul 714
• (3) Contestaţia privind lămurirea înţelesului,
întinderii sau aplicării titlului executoriu se
poate face oricând înăuntrul termenului de
prescripţie a dreptului de a obţine executarea
silită.

Suspendarea executării
Articolul 788

•
•
•
•

•
•
•

(1) Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită,
la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate
suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau
prin cerere separată.
(2) Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o
cauţiune, calculată la valoarea obiectului contestaţiei, după cum urmează:
a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;
c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei;
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei.
(3) Dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani, cauţiunea va fi de 1.000 lei, în afară
de cazul în care legea dispune altfel.
(4) Suspendarea executării este obligatorie şi cauţiunea nu este necesară dacă:
1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu;
2. înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în
primă instanţă;
3. debitorul face dovada cu înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare ori,
după caz, beneficiază de un termen de plată.
(5) Dacă bunurile urmărite sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, se va
suspenda numai distribuirea preţului obţinut din valorificarea acestor bunuri.

Suspendarea executării
Articolul 718
• (6) Asupra cererii de suspendare instanţa, în toate cazurile, se
pronunţă prin încheiere, chiar şi înaintea termenului fixat
pentru judecarea contestaţiei. Părţile vor fi întotdeauna citate,
iar încheierea poate fi atacată numai cu apel, în mod separat, în
termen de 5 zile de la pronunţare pentru partea prezentă,
respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.
• (7) În cazuri urgente şi dacă s-a plătit cauţiunea prevăzută la
alin. (2), instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea
părţilor, suspendarea provizorie a executării până la
soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă
niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului
alineat este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de
instanţă, dacă este cazul.
• (8) Încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării silite
se comunică din oficiu şi de îndată executorului judecătoresc.

Efectele soluţionării contestaţiei
Articolul 719

• (1) Dacă admite contestaţia la executare,
instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia,
după caz, va îndrepta ori anula actul de
executare contestat, va dispune anularea ori
încetarea executării înseşi, va anula ori
lămuri titlul executoriu.

