Ministerul Justitiei

Ordin nr. 875/2013
din 12/03/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din
20/03/2013
Ordin pentru modificarea Regulamentului de
punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind
executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul
ministrului justitiei nr. 210/2001

Avand in vedere Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de
punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile
ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si
functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:
Art. I. - Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti,
aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 64 din 6 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum
urmeaza:
1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Ministrul justitiei stabileste si actualizeaza numarul executorilor judecatoresti, de
regula in primul trimestru al fiecarui an, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor
Judecatoresti, in functie de cerintele locale determinate de intinderea teritoriului, de volumul de
activitate si de numarul locuitorilor. Stabilirea numarului de executori judecatoresti se face astfel
incat la 15.000 de locuitori sa revina cel putin un post de executor judecatoresc. Numarul posturilor
executorilor judecatoresti din circumscriptia unei judecatorii nu va fi mai mic de 3. Ordinul de
actualizare va cuprinde, pe circumscriptia fiecarei judecatorii:
a) numarul executorilor judecatoresti in functie;
b) numarul executorilor judecatoresti stagiari in functie;
c) numarul posturilor vacante pentru examenul de definitivat;
d) numarul posturilor vacante pentru schimbari de sediu;
e) numarul posturilor vacante pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani o functie de
specialitate juridica si au promovat concursul sau examenul de admitere in profesie si pentru
persoanele care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat;
f) numarul posturilor vacante pentru executorii judecatoresti stagiari.
(2) Posturile vacante pentru examenul de definitivat prevazute la alin. (1) lit. c) se stabilesc, in
mod corespunzator, in circumscriptiile judecatoriilor unde executorii judecatoresti stagiari si-au
efectuat perioada de stagiu. Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va transmite
Ministerului Justitiei necesarul de posturi vacante pentru persoanele care vor sustine examenul de
definitivat, pentru a fi avut in vedere la actualizarea numarului executorilor judecatoresti."
2. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45. - Pe locurile vacante prevazute de art. 5 alin. (1) lit. e), Uniunea Nationala a Executorilor
Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei, organizeaza concursul sau
examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp
de 3 ani functii de specialitate juridica."
3. La articolul 461, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 461. - (1) Pentru ocuparea posturilor ramase vacante dupa numirea in functia de executor
judecatoresc a persoanelor care au promovat concursul sau examenul de admitere in profesie
pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica, pot formula
cerere persoanele prevazute la art. 15 lit. g) teza finala din lege."
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4. La articolul 462, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 462. - (1) Cererea se depune la Camera executorilor judecatoresti in a carei circumscriptie se
afla localitatea in care domiciliaza candidatul, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a listei posturilor vacante. Lista se afiseaza la sediul camerelor, la
loc vizibil si accesibil publicului, si se publica pe paginile de internet ale Ministerului Justitiei si
Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti."
5. La articolul 79, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 79. - (1) Schimbarea sediului biroului executorului judecatoresc dintr-o circumscriptie in alta
se face, la cerere, pe locurile vacante prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d)."
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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