Revista Română de Executare Silită,
Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Iaşi
şi Editura Universul Juridic
organizează a trei a ediţie a Conferinţei naţionale

„Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură civilă”
20 septembrie, 2014, Bucureşti

Evenimentul se va desfăşura conform următorului program:
8.30 – 9.00 – Înregistrarea participanţilor.
9.00 – 10.40 – Bogdan Dumitrache, Eugen Hurubă – Prezentarea modificărilor aduse Codului
de procedură civilă, prin Legea nr. 138/2014.
10.40 – 11.00 – Pauză de cafea.
11.00 – 12.45
Claudiu Dinu
1. Efectuarea actului de executare silită în ziua când există termen pentru suspendarea
executării silite
2. Efectele hotărârii de validare a popririi
3. Formalităţile de transfer a dreptului de proprietate cu privire la un imobil în cazul prevăzut
de art. 753-755 NCPC raportat la art. 825 NCPC
Gabriela Pădurariu
1. Care sunt consecinţele suspendării executării silite la cererea creditorului? Poate creditorul
să revină asupra suspendării chiar în interiorul termenului menţionat în încheierea de
suspendare a executării silite?
2. Care este momentul până la care produce efecte soluţia de admitere a cererii de suspendare
a executării silite?
3. Poate fi restituită debitorului, în caz de respingere a cererii de suspendare a executării
silite, cauţiunea depusă în vederea soluţionării acestei cereri? Dacă nu, care este modalitatea
în care poate fi supusă executării silite, în caz de respingere a contestaţiei la executare,
cauţiunea respectivă?
12.45 – 13.30 – Pauză de prânz.
13.30 – 15.00
Andreea Tabacu
1. Cheltuielile de executare silită pot fi stabilite de executorul judecătoresc chiar dacă nu
au fost efectiv avansate?
2. În cazul în care se deschide procedura insolvenţei faţă de debitor, cine se poate înscrie în
tabloul creditorilor cu suma reprezentând cheltuieli de executare?
3. Care sunt obligaţiile executorului judecătoresc cu privire la bunurile debitorului deja
adjudecate (preţul obţinut) sau la sumele indisponibilizate prin proceduri de executare silită
până la data deschiderii procedurii?
4. Situaţia contractelor de leasing după deschiderea procedurii, conform L. nr. 85/2014.

15.00 – 15.20 – Pauză de cafea.
15.20 – 17:00
Bogdan Dumitrache
1. Compensaţia în faza executării silite
2. (legat de proaspăta Lege nr.138/2014) Art.669 alin.5 NCPC : executare silita fără onorariu
de executare ?
Eugen Hurubă
1. Ce se întâmplă cu sumele care creditează contul debitorului după data suspendării
executării silite? Debitorul poate dispune liber de aceste sume?
2. Publicitatea într-un ziar local poate fi substituită cu publicitatea într-un ziar naţional?
3. Este necesar certificatul energetic la vânzarea silită imobiliară?
4. Sumele de bani constând în subvenţii acordate de APIA pot fi supuse popririi?
5. Semnificaţia expresiei „cheltuieli efectuate cu ocazia îndeplinirii condiţiilor sau
formalităţilor prevăzute de lege pentru dobândirea dreptului asupra bunului adjudecat şi
înscrierea acestuia în registrul de publicitate”

