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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
       Bucureşti, 8  mai  2012 

      PL-x 82/2012 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra 

proiectului de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă 

 
  În temeiul dispoziţiilor art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, trimis cu adresa 
nr. PL-x 82 din 17 aprilie 2012, înregistrat cu nr.31/252 din 17 aprilie 2012. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare punerea de acord a legislaţiei procesual civile existente cu prevederile 
noului Cod de procedura civilă, precum şi soluţionarea conflictului de legi rezultat din intrarea în vigoare a acestuia. 

Noul Cod de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2004, instituie dispoziţii care să răspundă unor deziderate actuale, 
precum accesul justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple şi accesibile, dar şi accelerarea procedurii, inclusiv în faza 
executării silite. Astfel, noile soluţii legislative vizează în principal următoarele aspecte: 

- reglementarea în mod expres a principiilor fundamentale ale procesului civil, consacrate, până în prezent, pe cale doctrinară şi 
jurisprudenţială; 

- reconfigurarea competenţei materiale a instanţelor judecătoreşti, în scopul asigurării unei împărţiri echitabile a cauzelor, care să 
conducă la fluidizarea şi accelerarea procedurilor judiciare, precum şi la asigurarea unei practici judiciare unitare pe întreg teritoriul ţării; 

- eficientizarea procedurii de citare şi comunicare a actelor de procedură şi adaptarea acesteia la noile realităţi        socio-
economice, dar şi la cele din domeniul tehnologiei informaţiei, în scopul asigurării soluţionării într-un termen rezonabil a cauzelor; 

- instituirea unor mecanisme si instrumente procedurale menite să contribuie la soluţionarea cauzelor civile într-un termen 
rezonabil, precum: caracterul excepţional al amânărilor care pot fi acordate de instanţă, modificarea regimului invocării excepţiei de 
necompetenţă, extinderea înţelesului noţiunii de „termen în cunoştinţă", obligaţia instanţei de a fixa termene procedurale scurte, chiar de 
la o zi la alta, date în cunoştinţa părţilor; 
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- resistematizarea etapelor procesului civil (etapa scrisă; cercetarea procesului; dezbaterea în fond a procesului), în scopul 
creşterii eficienţei activităţii de judecată şi  reducerii duratei procesului civil; 

- revizuirea dispoziţiilor referitoare la căile de atac şi impunerea unui nou concept în această materie, în conformitate cu care 
apelul va reprezenta singura cale ordinară de atac cu caracter devolutiv, avand ca obiect, ca regulă, controlul judecăţii asupra fondului 
cauzei, în timp ce recursul va urmări să supună instanţei de recurs competente examinarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii 
atacate cu regulile de drept aplicabile; 

- reformarea substanţială a materiei executării silite, în scopul asigurării premiselor executării prompte şi efective a titlurilor 
executorii obţinute în cadrul procesului pe fond ori, după caz, recunoscute ca atare de lege, în condiţiile respectării stricte a drepturilor 
procesuale ale creditorului şi  debitorului, dar şi  ale oricărei alte persoane interesate; 

- reformarea şi  resistematizarea materiei procedurilor speciale, inclusiv prin reglementarea unor proceduri speciale noi (cu titlu 
de exemplu: procedura evacuării din imobilele deţinute sau ocupate fără drept ori procedura privitoare la soluţionarea cererilor de valoare 
redusă). 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, conform adresei cu nr.3193 din 11 august 
2011.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr.62 din    
23 ianuarie 2012. 

Consiliul Superior al Magistraturii, în baza Hotărârii nr.540 din 18 august 2011 a avizat favorabil proiectul de 
lege, cu observaţii şi propuneri. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei - doamna Lidia Barac, secretar de stat, doamna 
Alina Rădoi, director, doamna Anişoara Ştefănescu şi domnul Decebal Ghinoiu – consilieri la Direcţia elaborare acte normative, din 
partea Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Alina Nicoleta Ghica, preşedinte şi doamna Corina Voicu, judecător, din partea Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie,  doamnele judecător Lavinia Curelaru, Ileana-Izabela Dolache şi Eugenia Marin, domnul conf. univ. dr. Marian 
Nicolae - Universitatea Bucureşti şi domnul Nicolae Turcu preşedinte al Sectiei de drept privat a Consiliului Legislativ.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege pe parcursul mai 
multor şedinţe şi au aprobat amendamente.  

În şedinţa din 23 aprilie 2012, din numărul total de 23 deputaţi ai  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la dezbateri 15 deputaţi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
raportul de adoptare a proiectului de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu 
amendamentele admise cuprinse în Anexa nr. 1 şi cu amendamentele respinse cuprinse în Anexa nr. 2, care au făcut parte din raport. 

Plenul Camerei deputaţilor, în şedinţa din 8 mai 2012, în temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, a hotărât retrimiterea unor texte din Raportul iniţial Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, în vederea reexaminării şi corelării acestora şi depunerii unui nou raport. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia a reluat dezbaterile asupra textelor în şedinţa din 8 mai 2012. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să înainteze plenului Camerei 
Deputaţilor raportul suplimentar, cu amendamentele admise, redate în Anexa la prezentul raport. Aceste amendamente urmează să 
constituie corp comun cu raportul iniţial dezbătut şi adoptat de Camera Deputaţilor. Referitor la amendamentul propus la art. 25 din 
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, la nr. crt. 434 din Raportul iniţial, facem precizarea că autorii 
acestuia şi-au retras amendamentul, motiv pentru care, deşi retrimis de la plen,  nu mai figurează în Raportul suplimentar. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, fiind incidente 
prevederile art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
   PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
     Daniel BUDA        Gabriel ANDRONACHE  
 
 
 
 

 
 

Consilier parlamentar,    Consilier parlamentar,                     Consilier parlamentar, 
   Paul Şerban       Rodica Penescu         Iuliana Fuiorea 
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Anexa             
AMENDAMENTE  ADMISE: 

 
Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Legea nr. 134/2010 35. La Cartea I 
„Dispoziţii generale”, 
Titlul III „Competenţa 
instanţelor judecătoreşti”, 
la Capitolul III 
„Dispoziţii speciale”, 
după articolul 118 se 
introduce un nou articol, 
art. 1181, cu următorul 
cuprins: 

 
 
 

 
Art. 1181  
Modificarea 

regulilor de competenţă 
 
Reguli noi de 

competenţă pot fi stabilite 
numai prin modificarea 
normelor prezentului cod”. 
 

36. La Cartea I 
„Dispoziţii generale”, 
Titlul III „Competenţa 
instanţelor judecătoreşti”, 
la Capitolul III „Dispoziţii 
speciale”, după articolul 
118 se introduce un nou 
articol, art. 1181, cu 
următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
36.  „Art. 1181  

Modificarea 
regulilor de competenţă 

 
Reguli noi de 

competenţă pot fi stabilite 
numai prin modificarea 
normelor prezentului cod”. 
 

36. La Cartea I 
„Dispoziţii generale”, 
Titlul III „Competenţa 
instanţelor 
judecătoreşti”, la 
Capitolul III „Dispoziţii 
speciale”, după articolul 
118 se introduce un nou 
articol, art. 1181, cu 
următorul cuprins: 
 
 

Art. 13 - Legea nr. 
134/2010 

Art. 1181  
Regimul  regulilor 

de competenţă 
 
Reguli noi de 

competenţă pot fi stabilite 
numai prin modificarea 
normelor prezentului cod”. 
Autor:Comisia juridică de 

disciplină şi imunităţi 

 

2 Legea nr. 134/2010 
 

55. Alineatul (3) al 
articolului 188 se abrogă.  

58. Alineatul (3) al 
articolului 188 se abrogă. 

(3) La sesizarea instanţei 
cu dezbaterea procedurii 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

(3) La sesizarea instanţei cu 
dezbaterea procedurii 
succesorale, reclamantul va 
depune o încheiere emisă de 
notarul public cu privire la 
verificarea evidenţelor 
succesorale prevăzute de 
Codul civil şi de lege. În 
acest caz neîndeplinirea 
procedurii prealabile poate 
fi invocată nu numai de 
către părât, ci şi de instanţă, 
din oficiu. 

succesorale, reclamantul 
va depune o încheiere 
emisă de notarul public cu 
privire la verificarea 
evidenţelor succesorale 
prevăzute de Codul civil. 
În acest caz neîndeplinirea 
procedurii prealabile va fi 
invocaţă de către instanţă, 
din oficiu sau de către 
pârât. 
Autor: dep. Bogdan Ciucă 

3. Legea nr. 134/2010 
 

  Înscrisurile întocmite de 
profesionişti  
După articolul 271, se 
introduce un nou articol, 
art. 2711, cu următorul 
cuprins: 
Art. 2711 – (1) Dispoziţiile 
art. 268 și 269 nu se aplică 
în raporturile dintre 
profesioniști. 
(2) Înscrisul nesemnat, dar 
utilizat în mod obișnuit în 
exercițiul activității unei 
întreprinderi pentru a 
constata un act juridic face 
dovada cuprinsului său, cu 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

excepția cazului în care 
legea impune forma scrisă 
pentru însăși dovedirea 
actului juridic. 
 (3) Înscrisul sub 
semnătură privată întocmit 
în exercițiul activității unei 
întreprinderi este prezumat 
a fi fost făcut la data 
consemnată în cuprinsul 
său. În acest caz data 
înscrisului sub semnătură 
privată poate fi combătută 
cu orice mijloc de probă. 
 (4) Dacă înscrisul 
prevăzut la alin. (3) nu 
conține nicio dată, aceasta 
poate fi stabilită, în 
raporturile dintre părți, cu 
orice mijloc de probă” 
Autor – Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 

4. Legea nr. 134/2010 
 
Art. 510: Judecarea 
recursului în interesul 
legii
 
 

 
 
 116. Alineatele (1) şi (2) 
ale articolului 510 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 

 
 
121. Alineatele (1) 

şi (2) ale articolului 510 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 

Art. 13 - Legea nr. 
134/2010 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

(1)    Recursul în interesul 
legii se judecă de un 
complet format din 
preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, 
preşedinţii de secţii din 
cadrul acesteia, un număr 
de 14 judecători din secţia 
în a cărei competenţă intră 
chestiunea de drept care a 
fost soluţionată diferit de 
instanţele judecătoreşti, 
precum şi câte 2 judecători 
din cadrul celorlalte secţii. 
Preşedintele completului 
este preşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie.
 

„(1) Recursul în 
interesul legii se judecă de 
un complet format din 
preşedintele sau, în lipsa 
acestuia, din 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, preşedinţii de 
secţii din cadrul acesteia, 
precum şi 20 de judecători, 
din care 14 judecători din 
secţia/secţiile în a 
cărei/căror competenţă 
intră problema de drept 
care a fost soluţionată 
diferit de instanţele 
judecătoreşti şi câte 2 
judecători din cadrul 
celorlalte secţii. 
Preşedintele Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, 
respectiv, vicepreşedintele 
acesteia este preşedinte al 
completului. 
 

„(1) Recursul în 
interesul legii se judecă de 
un complet format din 
preşedintele sau, în lipsa 
acestuia, din 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, preşedinţii de 
secţii din cadrul acesteia, 
precum şi 20 de judecători, 
din care 14 judecători din 
secţia/secţiile în a 
cărei/căror competenţă 
intră problema de drept 
care a fost soluţionată 
diferit de instanţele 
judecătoreşti şi câte 2 
judecători din cadrul 
celorlalte secţii. 
Preşedintele Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, 
respectiv, vicepreşedintele 
acesteia este preşedinte al 
completului. 

 

„(1) Recursul în 
interesul legii se judecă de 
un complet format din 
preşedintele sau, în lipsa 
acestuia, din unul dintre 
vicepreşedinţii  Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, preşedinţii de 
secţii din cadrul acesteia, 
precum şi 20 de 
judecători, din care 14 
judecători din 
secţia/secţiile în a 
cărei/căror competenţă 
intră problema de drept 
care a fost soluţionată 
diferit de instanţele 
judecătoreşti şi câte 2 
judecători din cadrul 
celorlalte secţii. 
Preşedintele Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, 
respectiv, 
vicepreşedintele acesteia 
este preşedinte al 
completului. 

Autor: Comisia 
juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

          (2)    În cazul în care 
chestiunea de drept 
prezintă interes pentru două 
sau mai multe secţii, 
preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie va stabili 
secţiile din care provin cei 
20 de judecători.
 

(2) În cazul în care 
problema de drept prezintă 
interes pentru două sau mai 
multe secţii, preşedintele 
sau, după caz, 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
va stabili numărul 
judecătorilor din secţiile 
interesate care vor intra 
în compunerea 
completului prevăzut la 
alin. (1), celelalte secţii 
urmând a fi reprezentate 
potrivit dispoziţiilor 
aceluiaşi alineat.” 

 

(2) În cazul în care 
problema de drept prezintă 
interes pentru două sau mai 
multe secţii, preşedintele 
sau, după caz, 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
va stabili numărul 
judecătorilor din secţiile 
interesate care vor intra 
în compunerea 
completului prevăzut la 
alin. (1), celelalte secţii 
urmând a fi reprezentate 
potrivit dispoziţiilor 
aceluiaşi alineat.” 

 

(2) În cazul în care 
problema de drept 
prezintă interes pentru 
două sau mai multe secţii, 
preşedintele sau, după 
caz, unul dintre 
vicepreşedinţii Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
va stabili numărul 
judecătorilor din secţiile 
interesate care vor intra 
în compunerea 
completului prevăzut la 
alin. (1), celelalte secţii 
urmând a fi reprezentate 
potrivit dispoziţiilor 
aceluiaşi alineat.” 

Autor: Comisia 
juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

5. Legea nr. 134/2010 
 

117. După alineatul 
(2) al articolului 510 se 
introduce un nou alineat, 
alin. (21), cu următorul 
cuprins: 

 
 
 
 

122. După alineatul 
(2) al articolului 510 se 
introduce un nou alineat, 
alin. (21), cu următorul 
cuprins: 

 
 
 
 

Art. 13 - Legea nr. 
134/2010 
 

 
122. După 

alineatul (2) al articolului 
510 se introduce un nou 
alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

 
„(21) Atunci când 

problema de drept nu intră 
în competenţa niciunei 
secţii a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, 
preşedintele sau, după caz, 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
va desemna câte 5 
judecători din cadrul 
fiecărei secţii. Pentru 
întocmirea raportului 
preşedintele completului va 
desemna câte un judecător 
din cadrul fiecărei secţii.” 

 

 
„(21) Atunci când 

problema de drept nu intră 
în competenţa niciunei 
secţii a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, 
preşedintele sau, după caz, 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
va desemna câte 5 
judecători din cadrul 
fiecărei secţii. Pentru 
întocmirea raportului 
preşedintele completului va 
desemna câte un judecător 
din cadrul fiecărei secţii.” 

 

 
„(21) Atunci când 

problema de drept nu intră 
în competenţa niciunei 
secţii a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, 
preşedintele sau, după caz, 
unul dintre vicepreşedinţii 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie va desemna câte 5 
judecători din cadrul 
fiecărei secţii. Pentru 
întocmirea raportului 
preşedintele completului 
va desemna câte un 
judecător din cadrul 
fiecărei secţii.” 

Autor: Comisia 
juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

6.  
Art. 13 - Legea nr. 
134/2010 

 
 
(3)     După sesizarea Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
preşedintele acesteia va lua 
măsurile necesare pentru 

118. Alineatul (3) al 
articolului 510 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 
(3) După sesizarea 

Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, preşedintele sau, 
după caz, vicepreşedintele 

123. Alineatul (3) al 
articolului 510 se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins: 

 
(3) După sesizarea 

Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, preşedintele sau, 
după caz, vicepreşedintele 

Art. 13 - Legea nr. 
134/2010 

 
 
 

(3) După sesizarea Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
preşedintele sau, după 
caz, unul dintre 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

desemnarea aleatorie a 
judecătorilor din cadrul 
secţiei în a cărei competenţă 
intră chestiunea de drept 
care a fost soluţionată 
diferit de instanţele 
judecătoreşti, precum şi a 
judecătorilor din celelalte 
secţii ce intră în alcătuirea 
completului prevăzut la 
alin. (1).
 

acesteia va lua măsurile 
necesare pentru 
desemnarea aleatorie a 
judecătorilor din cadrul 
secţiei în a cărei 
competenţă intră problema 
de drept care a fost 
soluţionată diferit de 
instanţele judecătoreşti, 
precum şi a judecătorilor 
din celelalte secţii ce intră 
în alcătuirea completului 
prevăzut la alin. (1). 

 

acesteia va lua măsurile 
necesare pentru desemnarea 
aleatorie a judecătorilor din 
cadrul secţiei în a cărei 
competenţă intră problema 
de drept care a fost 
soluţionată diferit de 
instanţele judecătoreşti, 
precum şi a judecătorilor 
din celelalte secţii ce intră 
în alcătuirea completului 
prevăzut la alin. (1). 

 

vicepreşedinţii acesteia va 
lua măsurile necesare 
pentru desemnarea 
aleatorie a judecătorilor 
din cadrul secţiei în a cărei 
competenţă intră 
problema de drept care a 
fost soluţionată diferit de 
instanţele judecătoreşti, 
precum şi a judecătorilor 
din celelalte secţii ce intră 
în alcătuirea completului 
prevăzut la alin. (1). 

Autor: Comisia 
juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

7.  122. La articolul 
513 alin. (5) şi (8) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

127. La articolul 
513 alin. (5) şi (8) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins 

  

 (5) În cazul în care 
problema de drept 
priveşte activitatea mai 
multor secţii ale Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, preşedintele 
secţiei care a fost învestită 
o va transmite 
preşedintelui Înaltei Curţi 

(5) Repartizarea 
sesizării este făcută de 
preşedintele sau, în lipsa 
acestuia, de 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
ori de persoana desemnată 
de aceştia. 

 

(5) Repartizarea 
sesizării este făcută de 
preşedintele sau, în lipsa 
acestuia, de 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
ori de persoana desemnată 
de aceştia. 

 

(5) Repartizarea 
sesizării este făcută de 
preşedintele sau, în lipsa 
acestuia, de unul dintre 
vicepreşedinţii Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
ori de persoana desemnată 
de aceştia. 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

de Casaţie şi Justiţie şi 
preşedinţilor secţiilor 
interesate în soluţionarea 
problemei de drept, în 
vederea sesizării acestora 
şi a soluţionării problemei 
de drept, în şedinţă 
comună, cu respectarea 
dispoziţiilor alin. (3).
 

  Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 

 (8) Procedura prevăzută 
în prezentul capitol este 
scutită de taxă judiciară 
de timbru şi timbru 
judiciar.
 

(8) Atunci când 
chestiunea de drept 
priveşte activitatea mai 
multor secţii ale Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, preşedintele sau, 
în lipsa acestuia, 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie va transmite 
sesizarea preşedinţilor 
secţiilor interesate în 
soluţionarea chestiunii de 
drept. În acest caz, 
completul va fi alcătuit 
din preşedintele sau, în 
lipsa acestuia, din 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 

(8) Atunci când 
chestiunea de drept 
priveşte activitatea mai 
multor secţii ale Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, preşedintele sau, 
în lipsa acestuia, 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
va transmite sesizarea 
preşedinţilor secţiilor 
interesate în soluţionarea 
chestiunii de drept. În 
acest caz, completul va fi 
alcătuit din preşedintele 
sau, în lipsa acestuia, din 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, care va prezida 

(8) Atunci când 
chestiunea de drept 
priveşte activitatea mai 
multor secţii ale Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, preşedintele sau, 
în lipsa acestuia, unul 
dintre vicepreşedinţii 
Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie va transmite 
sesizarea preşedinţilor 
secţiilor interesate în 
soluţionarea chestiunii de 
drept. În acest caz, 
completul va fi alcătuit 
din preşedintele sau, în 
lipsa acestuia, din 
vicepreşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

Justiţie, care va prezida 
completul, din preşedinţii 
secţiilor interesate în 
soluţionarea chestiunii de 
drept precum şi câte 5 
judecători din cadrul 
secţiilor respective 
desemnaţi aleatoriu de 
preşedintele completului. 
După alcătuirea 
completului, pentru 
întocmirea raportului 
preşedintele completului 
va desemna câte un 
judecător din cadrul 
fiecărei secţii. Raportorii 
nu sunt incompatibili. 

 

completul, din preşedinţii 
secţiilor interesate în 
soluţionarea chestiunii de 
drept precum şi câte 5 
judecători din cadrul 
secţiilor respective 
desemnaţi aleatoriu de 
preşedintele completului. 
După alcătuirea 
completului, pentru 
întocmirea raportului 
preşedintele completului 
va desemna câte un 
judecător din cadrul 
fiecărei secţii. Raportorii 
nu sunt incompatibili. 

Justiţie, care va prezida 
completul, din 
preşedinţii secţiilor 
interesate în soluţionarea 
chestiunii de drept 
precum şi câte 5 
judecători din cadrul 
secţiilor respective 
desemnaţi aleatoriu de 
preşedintele completului. 
După alcătuirea 
completului, pentru 
întocmirea raportului 
preşedintele completului 
va desemna câte un 
judecător din cadrul 
fiecărei secţii. Raportorii 
nu sunt incompatibili. 
Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 

8. Legea nr. 134/2010 
   
 
 
(2)    Existenţa convenţiei 
arbitrale se prezumă dacă 
reclamantul formulează o 
cerere de arbitrare, iar 
pârâtul nu ridică, la 

131. Alineatul (2) al 
articolului 541 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
„(2) Existenţa 

convenţiei arbitrale poate 
rezulta şi din înţelegerea 
scrisă a părţilor făcută în 

136. Alineatul (2) al 
articolului 541 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

 
„(2) Existenţa 

convenţiei arbitrale poate 
rezulta şi din înţelegerea 
scrisă a părţilor făcută în 

Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

primul termen la care a 
fost legal citat, obiecţiuni 
cu privire la aceasta.

faţa tribunalului 
arbitral.” 

 

faţa tribunalului 
arbitral.” 

 
9. Legea nr. 134/2010 

 
 
            Art. 630: 
 Învestirea cu formulă 
executorie

149. Articolul 630 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 630  
Înscrisurile 

autentice notariale 

157. Articolul 630 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 630  
Înscrisurile 

autentice notariale 

 
 
 
„Art. 630  

Înscrisurile 
autentice notariale 

 

 (1) Cererea creditorului de 
învestire cu formulă 
executorie se va soluţiona 
de către instanţa 
competentă, în camera de 
consiliu, printr-o încheiere 
dată fără citarea părţilor.
 

Înscrisul autentificat 
de notarul public care 
constată o creanţă certă şi 
lichidă are putere 
executorie la data 
exigibilităţii acesteia. În 
lipsa înscrisului original, 
titlul executoriu îl poate 
constitui duplicatul sau 
copia legalizată de pe 
exemplarul din arhiva 
notarului public.” 
 

Înscrisul autentificat 
de notarul public care 
constată o creanţă certă şi 
lichidă are putere 
executorie la data 
exigibilităţii acesteia. În 
lipsa înscrisului original, 
titlul executoriu îl poate 
constitui duplicatul sau 
copia legalizată de pe 
exemplarul din arhiva 
notarului public.” 
 

(1)Actul autentificat de 
notarul public care 
constată o creanţă certă, 
lichida  şi exigibilă 
constituie titlu executoriu. 
În lipsa originalului,  titlul 
executoriu îl poate 
constitui duplicatul sau 
copia legalizată de pe 
exemplarul din arhiva 
notarului public.

Autor – deputat Bogdan 
Ciucă 

 

 (2) Instanţa va verifica:
 

  (2) În cazul anulării de 
către instanța de judecată a 
înscrisului autentificat de 
notarul public, răspunderea 
civilă a notarului public  
poate fi angajată numai 
pentru încălcarea de către 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

acesta cu vinovăţie a 
obligaţiilor sale 
profesionale, urmate de 
cauzarea unui prejudiciu, 
stabilite prin hotărâre 
judecătorească definitivă” 
Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi

 a)dacă înscrisul este 
susceptibil de învestire, 
potrivit art. 626;

    

 b) dacă înscrisul, dintre cele 
prevăzute la art. 626, altul 
decât o hotărâre 
judecătorească, întruneşte 
toate condiţiile de fond şi de 
formă cerute de lege pentru 
validitatea actului juridic 
sau a dreptului pe care îl 
constată.

    

 (3) Încheierea prin care 
instanţa admite cererea de 
învestire cu formulă 
executorie nu este supusă 
niciunei căi de atac, cu 
excepţia contestaţiei la 
executare.

    

 (4) Dacă instanţa respinge 
cererea de învestire, 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

încheierea poate fi atacată 
cu recurs numai de către 
creditor, la instanţa ierarhic 
superioară, în termen de 5 
zile de la comunicare.

 (5) Prin cererea de învestire 
cu formulă executorie se va 
putea solicita şi 
încuviinţarea executării 
silite, dacă ambele cereri 
sunt de competenţa aceleiaşi 
instanţe. În acest caz, 
instanţa se va pronunţa prin 
aceeaşi încheiere asupra 
ambelor capete de cerere, 
dispoziţiile alin. (1)-(4) şi 
cele ale art. 654-656 
aplicându-se în mod 
corespunzător.

    

10. Legea 36/1995 
Art. 67
Actul autentificat de notarul 
public care constată o 
creanţă certă şi lichidă are 
putere de titlu executoriu la 
data exigibilităţii acesteia. 
În lipsa actului original, 
titlul executoriu îl poate 
constitui duplicatul sau 

Art. 23 
 
1. Articolul 67 se 

abrogă. 
 

Art. 23 
 
1. Articolul 67 se 

abrogă. 
 

 
 

Se elimină 

Rămâne textul în 
vigoare 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

copia legalizată de pe 
exemplarul din arhiva 
notarului public.

11. Legea nr. 188/1999  Art.33.- La articolul 85 
din Legea nr.188/1999 
privind Statutul 
funcţionarilor publici, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.365 din 29 
mai 2007, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
după alineatul (2) se 
introduce un alineat nou, 
alin.(21), cu următorul 
cuprins: 
  „(21) Ordinul sau 
dispoziţia de imputare 
rămasă definitivă ca urmare 
a neintroducerii sau 
respingerii acţiunii la 
instanţa de contencios 
administrativ constituie titlu 
executoriu.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 

12. Art. 47. Legea nr. 
273/2004 privind regimul 
juridic al adopţiei, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 

Art. 47. Legea nr. 
273/2004 privind regimul 
juridic al adopţiei, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 

Art. 48. Legea nr. 
273/2004 privind regimul 
juridic al adopţiei, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

Partea I, nr. 788 din 19 
noiembrie 2009, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 

Partea I, nr. 788 din 19 
noiembrie 2009, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

Partea I, nr. 259 din 19 
aprilie. 2012  se modifică 
şi se completează după 
cum urmează: 
 

 Legea nr. 273/2004 privind 
regimul juridic al adopţiei 

  Titlul legii va avea 
următorul cuprins: 

Lege privind procedura 
adopţiei 

 

13. Legea nr. 273/2004 privind 
regimul juridic al adopţiei 
 
 
 
(1) …………. 
 
În urma republicării acest 
text a fost abrogat implicit

 
1. Alineatul (1) al 

articolului 31 va avea 
următorul cuprins: 
 

„(1) În termen de 30 
de zile de la data rămânerii 
definitive a hotărârii 
judecătoreşti prin care s-a 
încuviinţat deschiderea 
procedurii adopţiei interne, 
direcţia în a cărei rază 
teritorială se află domiciliul 
copilului efectuează 
demersurile necesare 
identificării celui mai 
potrivit adoptator sau celei 
mai potrivite familii 
adoptatoare pentru copil.” 

 
1. Alineatul (1) al 
articolului 31 va avea 
următorul cuprins: 
 

„(1) În termen de 30 
de zile de la data rămânerii 
definitive a hotărârii 
judecătoreşti prin care s-a 
încuviinţat deschiderea 
procedurii adopţiei interne, 
direcţia în a cărei rază 
teritorială se află domiciliul 
copilului efectuează 
demersurile necesare 
identificării celui mai 
potrivit adoptator sau celei 
mai potrivite familii 
adoptatoare pentru copil.” 

1. Alineatul (1) al 
articolului 31 va avea 
următorul cuprins: 

 
Se elimină 
 
Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

14. Legea nr. 304/2004 Art. 48. – Legea nr. 
304/2004 privind 
organizarea judiciară, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 827 din 13 
septembrie 2005, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

Art. 49. – Legea nr. 
304/2004 privind 
organizarea judiciară, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 827 din 13 
septembrie 2005, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 

Nemodificat 
 

 

  
             
 
(1) Preşedintele Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie sau, în 
lipsa acestuia, 
vicepreşedintele prezidează 
Secţiile Unite, Completul 
de 5 judecători, iar în 
cadrul secţiilor orice 
complet, când participă la 
judecată

4. Alineatul (1) al 
articolului 33 va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Preşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
sau, în lipsa acestuia, 
vicepreşedintele prezidează 
Secţiile Unite, Completul 
pentru soluţionarea 
recursului în interesul 
legii, precum şi 
Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni 
de drept, Completul de 5 
judecători şi orice 
complet în cadrul 
secţiilor, când participă la 

4. Alineatul (1) al 
articolului 33 va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Preşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
sau, în lipsa acestuia, 
vicepreşedintele 
prezidează Secţiile Unite, 
Completul pentru 
soluţionarea recursului în 
interesul legii, precum şi 
Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni 
de drept, Completul de 5 
judecători şi orice complet 
în cadrul secţiilor, când 
participă la judecată.” 

 
 
 
„(1) Preşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
sau, în lipsa acestuia, unul 
dintre vicepreşedinţi, 
prezidează Secţiile Unite, 
Completul pentru 
soluţionarea recursului 
în interesul legii, precum 
şi Completul pentru 
dezlegarea unor 
chestiuni de drept, 
Completul de 5 
judecători şi orice 
complet în cadrul 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

judecată.” 
 

 secţiilor, când participă 
la judecată.” 
Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 

15.   Art. 72. – Plenul 
Consiliului Superior al 
Magistraturii va adopta 
standarde de timp privind 
durata optimă de 
soluţionare a cauzelor 
pentru fiecare categorie 
sau tip major de cauze şi 
va asigura publicarea 
acestora în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, şi pe pagina de 
Internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii, 
în termen de un an de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

 
 

 
Se elimină 

 
Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 

 

16. 
 

  Art. 75 În termen de 
3 luni de la data publicării 
prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, actele normative care au 
suferit intervenţii legislative 
prin prezenta lege vor fi 
republicate în Monitorul 

Art. 75. – În termen de 3 
luni de la data publicării 
prezentei legi în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
Codul de procedură 
civilă şi actele normative 
prevăzute la art. 23, 25, 
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Nr. 
Crt. 

Text 
Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010 

Text proiect de  Lege 
pentru punerea în 

aplicare a Codului de 
procedură civilă 

Text Senat Comisia Juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

Oficial al României, Partea 
I, dându-se textelor o nouă 
renumerotare. 

28, 31-36, 38, 40, 41, 43, 
45, 47-49, 51, 52, 54, 56, 
58, 59, 61, 63, 65, 69, 
precum şi la art. 73 din 
prezenta lege vor fi 
republicate în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, dându-se 
textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 

Consilier parlamentar, Paul Şerban             Consilier parlamentar, Rodica Penescu                     Consilier parlamentar,Iuliana Fuiorea 
 


		2012-05-08T16:09:21+0300
	Florica D. Manole




