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                                                             PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                                 CAMERA DEPUTAŢILOR 

        COMISIA JURIDICĂ,  
        DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                                  Bucureşti, 20 iunie 2013 
                                  Nr.    PL- x 88/2013 

 
RAPORT 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind modificarea 

Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative conexe,  trimis cu adresa nr. PL-x 88 din 18 martie 2013 şi  înregistrat cu nr. 31/381 din 19 martie 2013. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 12 martie 2013.  
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a transmis un aviz favorabil, cu 

nr. 25/144 din 26 martie 2013. 
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Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare aprobarea ordonanţei de urgenţă în sensul modificării Legii nr. 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe, intervenţiile legislative vizând prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii  
nr. 134/2010 şi a termenului prevăzut de art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi abrogarea unor norme procedurale declarate 
neconstituţionale. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 61 din 31 ianuarie 2013, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa 
legislativă. 
  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat proiectul de lege, expunerea de motive şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 20 iunie 2013.  
           La dezbateri au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 18 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Aurel Moţiu – secretar de stat în Ministerul justiţiei. 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, cu amendamentele admise, 
redate în Anexa la proiectul de lege. 
              În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
  
                                    PREŞEDINTE,                                                                                       SECRETAR, 
 
                             Bogdan Liviu CIUCĂ                                                                     Theodor Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

1.   Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 
4/2013 privind 
modificarea Legii nr. 
76/2012 pentru 
punerea în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 
privind Codul de 
procedură civilă, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative conexe 

Nemodificat 
 

 

2.   Articol unic. – Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind 

Articol unic. – Se 
aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a 
Guvernului nr. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

modificarea Legii nr. 
76/2012 pentru 
punerea în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 
privind Codul de 
procedură civilă, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative conexe, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 68 din 31 
ianuarie 2013. 

4/2013 privind 
modificarea Legii 
nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare 
a Legii nr. 
134/2010 privind 
Codul de 
procedură civilă, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor 
acte normative 
conexe, publicată 
în Monitorul 
Oficial al 
României, Partea I, 
nr. 68 din 31 
ianuarie 2013, cu 
următoarele 
modificări şi 
completări:  
Autor: Comisia 
juridică 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

3.     Titlul Ordonanţei de 
urgenţă: Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind 
modificarea Legii nr. 
76/2012 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative conexe 

 Nemodificat  

4.  Art. I – Legea nr. 
76/2012 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 365 din 30 
mai 2012, cu 
modificările ulterioare, 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

se modifică după cum 
urmează: 

5.  1. Articolul 81 va avea 
următorul cuprins:  

 Nemodificat  

 Art. 81(1)Legea nr. 
134/2010 privind 
Codul de procedură 
civilă, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr. 485 din 15 iulie 
2010, intră în vigoare 
la 1 septembrie 2012. 
 
(2)Dispoziţiile art. 
512-514 din Codul de 
procedură civilă, 
astfel cum au fost 
modificate şi 
completate prin 
prezenta lege, se 
aplică de la data de 1 
ianuarie 2013. 

Art. 81 – Legea nr. 
134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 545 din 3 
august 2012, cu 
completările ulterioare, 
intră în vigoare la data 
de 15 februarie 2013. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

6.  2. Articolul 82 va avea 
următorul cuprins: 

   

 Art. 82 Prezenta lege 
intră în vigoare la data 
prevăzută la art. 81 
alin. (1), cu excepţia 
dispoziţiilor art. 80, 
care intră în vigoare la 
3 zile de la data 
publicării prezentei 
legi în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I. 

 

Art. 82 – Prezenta lege 
intră în vigoare la data 
prevăzută la art. 81, cu 
excepţia dispoziţiilor 
art. 80, care intră în 
vigoare la 3 zile de la 
data publicării prezentei 
legi în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, şi a 
dispoziţiilor art. 38 pct. 
1 şi 2, care intră în 
vigoare la data de 1 
iulie 2013. 

 1. La articolul I 
punctul 2, 
articolul 82 se 
modifică şi va 
avea următorul 
cuprins: 
„Art. 82 – Prezenta 
lege intră în 
vigoare la data 
prevăzută la art. 
81, cu excepţia 
dispoziţiilor art. 
80, care intră în 
vigoare la 3 zile de 
la data publicării 
prezentei legi în 
Monitorul Oficial 
al României, Partea 
I, şi a dispoziţiilor 
art. 38 pct. 1 şi 2, 
care intră în 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

vigoare la data de 
1 octombrie 2013. 
Autor: Comisia 
juridică 

7.    2. După articolul I 
se introduce  un 
nou articol, 
articolul I1, cu 
următorul 
cuprins: 

 

    „Art. I1.- 
Alineatul (3) al 
articolului 229 din 
Legea nr. 71/2011 
pentru punerea în 
aplicare a Legii 
nr. 287/2009 
privind Codul 
civil, publicată în 
Monitorul Oficial 
al României, 
Partea I, nr. 409 
din 10 iunie 2011, 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

cu modificările şi 
completările 
ulterioare, se 
modifică şi va 
avea următorul 
cuprins: 

 (3) Până la intrarea în 
vigoare a 
reglementării 
prevăzute la alin. (1), 
atribuţiile instanţei de 
tutelă referitoare la 
exercitarea tutelei cu 
privire la bunurile 
minorului sau, după 
caz, cu privire la 
supravegherea 
modului în care 
tutorele administrează 
bunurile minorului 
revin autorităţii 
tutelare. 

  „(3) Până la 
intrarea în vigoare 
a reglementării 
prevăzute la alin. 
(1), atribuţiile 
instanţei de tutelă 
referitoare la 
exercitarea tutelei 
cu privire la 
bunurile minorului 
sau ale 
interzisului 
judecătoresc ori, 
după caz, cu 
privire la 
supravegherea 
modului în care 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

tutorele 
administrează 
bunurile acestuia, 
revin autorităţii 
tutelare.” 
Autor: dep. Vasile 
Varga 

8. Art. 13(1)Instanţa, în 
cazul în care constată 
existenţa clauzelor 
abuzive în contract, 
obligă profesionistul 
să modifice toate 
contractele de 
adeziune în curs de 
executare, precum şi 
să elimine clauzele 
abuzive din 
contractele 
preformulate, 
destinate a fi utilizate 
în cadrul activităţii 
profesionale. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

(2)În cazul prevăzut 
la alin. (1), instanţa va 
aplica şi amenda 
contravenţională 
prevăzută la art. 16. 

 

 
 
 
 
 
Art. II – După alineatul 
(2) al articolului 13 din 
Legea nr. 193/2000 
privind clauzele abuzive 
din contractele încheiate 
între comercianţi şi 
consumatori, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 305 din 18 
aprilie 2008, cu 
modificările ulterioare, 
se introduce un nou 
alineat, alineatul (39, cu 
următorul cuprins: 

 
 
 
 
 

Nemodificat 

  (3) Hotărârea instanţei 
este supusă numai 
apelului. 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

9.  
 
 
 
 
Art. 13 (3)Dacă 
instanţa constată că 
nu sunt clauze 
abuzive în contract, 
va anula procesul-
verbal întocmit. 

 

 
 
 
 
 
Art. III. – Prevederile 
art. 13 alin. (3) din 
Legea nr. 193/2000 
privind clauzele abuzive 
din contractele încheiate 
între comercianţi şi 
consumatori, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
se aplică în procesele 
începute în perioada 15 
februarie 2013 – 30 
iunie 2013. 

  
3. Articolul III se 
modifică şi va 
avea următorul 
cuprins: 
„Art. III. – 
Prevederile art. 13 
alin. (3) din Legea 
nr. 193/2000 
privind clauzele 
abuzive din 
contractele 
încheiate între 
comercianţi şi 
consumatori, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, se aplică 
în procesele 
începute în 
perioada 15 
februarie 2013 – 
30 septembrie 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

2013”. 
Autor: Comisia 
juridică 

10. Art. 1 pct. 11 – în 
primă şi ultimă 
instanţă procesele şi 
cererile privind 
creanţe având ca 
obiect plata unei sume 
de bani de până la 
2000 lei inclusiv; 
Art. 299 alin. 11 – Nu 
sunt supuse recursului 
hotărârile pronunţate 
în cererile prevăzute 
la art. 1 pct. 11. 

Art. IV. – Articolul 1 
punctul 11 şi articolul 
299 alineatul 11 din 
Codul de procedură 
civilă, republicat în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
45 din 24 februarie 
1948, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
se abrogă.  

 Nemodificat  

11. Art. 94: Curtea de 
apel 
Curţile de apel 
judecă: 
 
 
 

Art. V. – La articolul 
94 din Legea nr. 
134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 545 din 3 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

2.ca instanţe de apel, 
apelurile declarate 
împotriva hotărârilor 
pronunţate de 
tribunale în primă 
instanţă; 

august 2012, cu 
completările ulterioare, 
punctul 2 se abrogă. 

12.    Art. 2 (12)Instanţa 
va respinge cererea de 
chemare în judecată 
ca inadmisibilă în caz 
de neîndeplinire de 
către reclamant a 
obligaţiei de a 
participa la şedinţa de 
informare privind 
medierea, anterior 
introducerii cererii de 
chemare în judecată, 
sau după declanşarea 
procesului până la 
termenul dat de 
instanţă în acest scop, 
pentru litigiile în 

Art. VI. – Dispoziţiile 
alineatului (12) al 
articolului 2 din Legea 
nr. 192/2006 privind 
medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 441 din 22 
mai 2006, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
intră în vigoare la 1 
august 2013. 

 Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

materiile prevăzute de 
art. 601 alin. (1) lit. a)-
f). 

13. (12)Instanţa va 
respinge cererea de 
chemare în judecată 
ca inadmisibilă în caz 
de neîndeplinire de 
către reclamant a 
obligaţiei de a 
participa la şedinţa de 
informare privind 
medierea, anterior 
introducerii cererii de 
chemare în judecată, 
sau după declanşarea 
procesului până la 
termenul dat de 
instanţă în acest scop, 
pentru litigiile în 
materiile prevăzute de 
art. 601 alin. (1) lit. a)-
f). 

  4. După articolul 
VI se introduce 
un nou articol, 
art. VI1, cu 
următorul 
cuprins: 
„Art. VI1. – Legea 
nr. 192/2006 
privind medierea 
şi organizarea 
profesiei de 
mediator, 
publicată în 
Monitorul Oficial 
al României, 
Partea I, nr. 441 
din 22 mai 2006, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, se 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

completează după 
cum urmează: 
 
1. La articolul 2, 
după alineatul 
(12) se introduc 
două noi alineate, 
alin. (13) şi (14), cu 
următorul 
cuprins: 

„(13) Efectuarea 
procedurii de 
informare asupra 
avantejelor 
medierii poate fi 
realizata de catre 
judecator, 
procuror, 
consilier juridic, 
avocat, notar, caz 
în care aceasta se 
atestă in scris.” 
Autor:Comisia 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

juridică 
 
(14) Serviciile 
prestate conform 
dispoziţiilor alin. 
(1) şi alin. (11) 
sunt gratuite, 
neputându-se 
percepe onorarii, 
taxe sau orice alte 
sume, indiferent 
de titlul cu care  
s-ar putea 
solicita.” 
Autor: dep. Ioan 
Cupşa, Theodor 
Nicolescu 

14. (1)Părţile pot solicita 
notarului public 
autentificarea 
înţelegerii lor. 
(2)Părţile se pot 
înfăţişa la instanţa 

  2. După alineatul 
(2) al articolului 
59 se introduce un 
nou alineat, 
alineatul (3), cu 
următorul 

 În scopul unei reale 
degrevări a 
instanţelor 
judecătoreşti de o 
serie de cauze, este 
necesar să ca părţile 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

judecătorească pentru 
a cere să se dea o 
hotărâre care să 
consfinţească 
înţelegerea lor. 
Competenţa aparţine 
fie judecătoriei în a 
cărei circumscripţie 
îşi are domiciliul sau 
reşedinţa ori, după 
caz, sediul oricare 
dintre părţi, fie 
judecătoriei în a cărei 
circumscripţie se află 
locul unde a fost 
încheiat acordul de 
mediere. Hotărârea 
prin care instanţa 
încuviinţează 
înţelegerea părţilor se 
dă în camera de 
consiliu şi constituie 
titlu executoriu în 

cuprins:  
    
 „(3) Actul 
întocmit de 
notarul public 
conform alin. (1) 
şi art. 58 alin. (4) 
şi (41), prin care 
se autentifică 
înţelegerea din 
acordul de 
mediere, are 
putere de titlu 
executoriu”. 
Autor: Comisia 
juridică 

să obţină un titlu 
executoriu cu privire 
la învoiala lor, în 
integralitatea ei, fără 
să se mai adreseze 
instanţei ulterior 
autentificării 
înţelegerii lor de 
către notar 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

condiţiile legii. 
Dispoziţiile art. 432-
434 din Codul de 
procedură civilă se 
aplică în mod 
corespunzător. 

15.  Art. VII. – Articolul III 
din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 90/2012 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii nr. 
192/2006 privind 
medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, 
precum şi pentru 
modificarea art. II din 
Legea nr. 115/2012 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.192/2006 privind 
medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 878 din 21 
decembrie 2012, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

16. Art. III Dispoziţiile 
prezentei ordonanţe 
de urgenţă 
referitoare la 
sancţiunea 
inadmisibilităţii 
cererii de chemare 
în judecată se aplică 
numai proceselor 
începute după 
intrarea acesteia în 
vigoare. 
 

Art. III. – Dispoziţiile 
art. 2 alin. (12) din 
Legea nr. 192/2006 
privind medierea şi 
organizarea profesiei 
de mediator, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, referitoare 
la sancţiunea 
inadmisibilităţii cererii 
de chemare în 
judecată, se aplică 
numai proceselor 
începute după data de 
1 august 2013. 

 Nemodificat  

17. Art. II Prezenta lege Art. VIII. – Termenul  Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

intră în vigoare la 1 
octombrie 2012, cu 
excepţia dispoziţiilor 
art. 601 din Legea nr. 
192/2006 privind 
medierea şi 
organizarea profesiei 
de mediator, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, precum şi 
cu modificările şi 
completările aduse 
prin prezenta lege, 
care intră în vigoare la 
6 luni de la data 
publicării prezentei 
legi în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I. 

prevăzut la art. II din 
Legea nr. 115/2012 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
192/2006 privind 
medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 462 din 9 
iulie 2012, referitor la 
intrarea în vigoare a 
dispoziţiilor art. 601 din 
Legea nr. 192/2006 
privind medierea şi 
organizarea profesiei de 
mediator, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
se prorogă după cum 
urmează:  

  a) până la intrarea în 
vigoare a Legii nr. 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 545 din 3 
august 2012, cu 
completările ulterioare, 
în ceea ce priveşte 
dispoziţiile alin. (1) lit. 
a) - f); 

  b) până la intrarea în 
vigoare a Legii nr. 
135/2010 privind Codul 
de procedură penală, 
publicat în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 486 din 15 
iulie 2010, în ceea ce 
priveşte dispoziţiile 
alin. (1) lit. g). 

 Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.     

5. După articolul 
VIII se introduc 4 

 
Ca urmare a 

recalculării pensiilor 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

noi articole, 
articolele IX - XII, 
cu următorul 
cuprins: 
  „Art. IX - (1) 
Pentru personalul 
auxiliar de 
specialitate din 
cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al 
parchetelor ale 
cărui pensii au fost 
revizuite potrivit 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
59/2011 pentru 
stabilirea unor 
măsuri în domeniul 
pensiilor prevăzute 
la art. 1 lit. c) - h) 
din Legea nr. 
119/2010 privind 

prin Legea nr. 
119/2010, grefierii 
pensionari au 
introdus acţiuni în 
justiţie prin care au 
solicitat să li se 
menţină pensiile de 
serviciu, unele 
acţiuni fiind respinse, 
altele admise.  
           Grefierii 
pensionari cărora li s-
a respins acţiunea în 
recurs, deşi în fond le 
fusese admisă, au 
fost obligaţi să 
restituie sumele 
încasate necuvenit în 
temeiul hotărârii de 
primă instanţă, 
sumele de bani fiind 
de ordinul zecilor de 
mii de lei noi (sute de 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

stabilirea unor 
măsuri în domeniul 
pensiilor, 
publicată în 
Monitorul Oficial 
al României, 
Partea I, nr. 457 
din 30 iunie 2011, 
aprobată prin 
Legea nr. 
109/2012, sumele 
încasate în temeiul 
unor hotărâri 
judecătoreşti de 
acordare a 
pensiilor de 
serviciu în 
cuantumul anterior  
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.59/2011, 
desfiinţate în căile 

milioane de lei vechi) 
pe care aceştia nu le 
puteau restitui din 
pensiile recalculate 
(de două-trei ori mai 
mici decât cele de 
serviciu). Situaţia 
acestor pensionari s-a 
înrăutăţit foarte mult, 
motiv pentru care s-a 
introdus o facilitate 
prin art. XXII din 
Legea nr. 2/2013 
privind unele măsuri 
pentru degrevarea 
instanţelor 
judecătoreşti, precum 
şi pentru pregătirea 
punerii în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 
privind Codul de 
procedură civilă, 
prevăzându-se că 



 25

Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

de atac, nu se mai 
recuperează. 
        (2) Sumele 
deja recuperate 
până la data intrării 
în vigoare a 
prezentei legi nu se 
restituie. 
        (3) 
Dispoziţiile alin. 
(1) şi (2) sunt 
aplicabile şi în 
cazul sumelor 
încasate în temeiul 
unei hotărâri 
judecătoreşti de 
admitere a cererii 
de ordonanţă 
preşedinţială prin 
care s-a dispus 
suspendarea 
executării deciziei 
de revizuire emise 

acestora nu li se mai 
impută sumele 
respective, fiind 
scutiţi de plata 
acestora.  
        La momentul 
instituirii acestei 
dispoziţii (15 
februarie 2013), nu 
se cunoştea faptul că 
multe acţiuni 
fuseseră deja 
introduse de grefierii 
pensionari şi în 
temeiul Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului nr. 
59/2011 care a avut 
ca obiect revizuirea 
tuturor pensiilor deja 
recalculate potrivit 
Legii nr. 119/2010. 
Deciziile de revizuire 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

conform 
dispoziţiilor 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
59/2011 şi 
menţinerea în plată 
a pensiei de 
serviciu până la 
soluţionarea 
contestaţiei 
introduse împotriva 
deciziei de 
revizuire. 

(4) 
Dispoziţiile alin. 
(3) sunt aplicabile 
şi în cazul prevăzut 
la art. XXII din 
Legea nr. 2/2013 
privind unele 
măsuri pentru 
degrevarea 

emise în baza acestei 
noi ordonanţe au fost 
contestate din nou de 
grefieri, o parte din 
foştii grefieri 
obţinând pensiile de 
serviciu, altora 
respingându-li-se 
acţiunile.  
       Şi în acest caz, 
grefierii pensionari 
cărora li s-a respins 
acţiunea în recurs, 
deşi în fond le fusese 
admisă, au fost 
obligaţi să restituie 
sumele încasate 
necuvenit în temeiul 
hotărârii instanţei de 
fond. 
         O situaţie 
similară (în care 
grefierii pensionari 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

instanţelor 
judecătoreşti, 
precum şi pentru 
pregătirea punerii 
în aplicare a Legii 
nr. 134/2010 
privind Codul de 
procedură civilă.” 
Autor: Comisia 
juridică 

au fost obligaţi de 
restituirea unor sume 
mari de bani) se 
întâlneşte şi în cazul 
admiterii cererilor de 
ordonanţă 
preşedinţială prin 
care s-a dispus 
suspendarea 
executării deciziilor 
de 
revizuire/recalculare 
a pensiilor, emise în 
temeiul Legii nr. 
119/2010 şi a OUG 
nr. 59/2011 şi 
menţinerea în plată a 
pensiei de serviciu, 
situaţii în care, până 
la soluţionarea 
contestaţiei introduse 
împotriva deciziei de 
recalculare/revizuire, 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

foştii grefieri au 
beneficiat de 
cuantumul pensiei de 
serviciu anterior 
recalculării/revizuirii.  

 
În vederea 
ameliorării cel puţin 
parţiale a situaţiei 
acestor pensionari, 
cărora, fără culpa 
lor, li s-a pus în 
executare hotărârile 
judecătoreşti de 
acordare a pensiilor 
de serviciu în 
cuantumul anterior 
Legii nr. 119/2010, 
respectiv anterior 
OUG nr.59/2011, se 
propune 
amendamentul 
alăturat, în 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

procedură de 
urgenţă, având în 
vedere că, în 
majoritatea cazurilor, 
a început deja 
recuperarea sumelor 
de la pensionari de 
către autorităţile 
abilitate. 

19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Art. X. - Alineatul 
(1) al articolului 23 
din Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.27/2006 
privind 
salarizarea şi alte 
drepturi ale 
judecătorilor, 
procurorilor şi 
altor categorii de 
personal din 
sistemul justiţiei, 

Soluţionarea 
sesizărilor instanţelor 
judecătoreşti şi ale 
parchetelor de pe 
lângă acestea cu 
privire la inexistenţa 
unui fond locativ 
adecvat în localitatea 
unde îşi desfăşoară 
activitatea personalul 
din sistemul justiţiei, 
instituind astfel, 
posibilitatea ca 
aceste categorii 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 23(1) 
Judecătorii, 
procurorii, personalul 
asimilat acestora şi 
magistraţii-asistenţi, 
cărora nu li s-a 
acordat locuinţă de 
serviciu de către 
ordonatorii principali 

publicată în 
Monitorul Oficial 
al României, 
Partea I, nr.314 
din 7 aprilie 2006, 
aprobată cu 
modificări prin 
Legea nr.45/2007, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, se 
modifică şi va 
avea următorul 
cuprins: 
„Art.23 – (1) 
Judecătorii, 
procurorii, 
personalul asimilat 
acestora şi 
magistraţii-
asistenţi, cărora nu 
li s-a acordat 
locuinţă de serviciu 

profesionale, în 
situaţii excepţionale, 
să poată încheia un 
contract de închiriere 
care să aibă ca obiect 
o locuinţă situată în 
altă localitate din 
circumscripţia 
aceleiaşi curţi de apel  
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

de credite, au dreptul, 
în condiţiile art. 22, la 
compensarea 
diferenţei dintre chiria 
ce s-ar stabili pentru o 
locuinţă de serviciu, 
potrivit legii, şi chiria 
plătită pe baza unui 
contract de închiriere 
încheiat în condiţiile 
legii. Acest drept nu 
are caracter salarial şi 
nu se impozitează. 
Compensarea nu se 
acordă în cazul în care 
contractul de 
închiriere este 
încheiat cu rude de 
gradul I sau II. În 
situaţii excepţionale, 
determinate de 
inexistenţa unui fond 
locativ adecvat în 

de către ordonatorii 
principali de 
credite, au dreptul, 
în condiţiile art. 22, 
la compensarea 
diferenţei dintre 
chiria ce s-ar stabili 
pentru o locuinţă 
de serviciu, potrivit 
legii, şi chiria 
plătită pe baza unui 
contract de 
închiriere încheiat 
în condiţiile legii. 
Acest drept nu are 
caracter salarial şi 
nu se impozitează. 
Compensarea nu se 
acordă în cazul în 
care contractul de 
închiriere este 
încheiat cu rude de 
gradul I sau II. În 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

localitatea unde îşi 
desfăşoară 
activitatea, contractul 
de închiriere poate 
avea ca obiect o 
locuinţă situată în 
altă localitate din 
circumscripţia 
aceluiaşi tribunal. 

 

situaţii 
excepţionale, 
determinate de 
inexistenţa unui 
fond locativ 
adecvat în 
localitatea unde 
îşi desfăşoară 
activitatea, 
contractul de 
închiriere poate 
avea ca obiect o 
locuinţă situată în 
altă localitate din 
circumscripţia 
aceleiaşi curţi de 
apel.” 

 
Autor: Comisia 
juridică 
 

20.  
 

  Art. XI. -  Legea 
nr.567/2004 

Legea nr.567/2004 
nu prevede care este 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

privind statutul 
personalului 
auxiliar de 
specialitate al 
instanţelor 
judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe 
lângă acestea şi al 
personalului care 
funcţionează în 
cadrul Institutului 
Naţional de 
Expertize 
Criminalistice, 
publicată în 
Monitorul Oficial 
al României, 
Partea I, nr. 1197 
din 14 decembrie 
2004, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, se 

organul competent 
să efectueze 
expertiza de 
specialitate, nefiind 
reglementă nici 
procedura de 
efectuare a acesteia, 
fapt ce generează 
dificultăţi în 
procedura de 
expertizare a 
persoanelor care 
suferă de o boală 
psihică. O 
reglementare 
similară regăsim în 
cuprinsul Legii 
nr.303/2004 privind 
statutul 
judecătorilor şi 
procurorilor, 
republicată, cu 
modificările şi 



 34

Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
Art.50 – (1) În cazul 
prevăzut la art. 48 
alin. (1) lit. b), boala 
psihică se constată 
printr-o expertiză de 
specialitate, la 
sesizarea 
preşedintelui instanţei 
sau, după caz, a 
conducătorului 
parchetului, iar 
suspendarea din 
funcţie se dispune pe 
perioada recomandată 
de comisia medicală 
de specialitate.  
 

modifică după 
cum urmează: 
 1. Alineatul (1) al 
articolului 50 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 50 - (1) În 
cazul prevăzut la 
art. 48 alin. (1) lit. 
b), boala psihică se 
constată printr-o 
expertiză de 
specialitate, la 
sesizarea 
preşedintelui 
instanţei sau, după 
caz, a 
conducătorului 
parchetului, iar 
suspendarea din 
funcţie se dispune 
pe perioada 
recomandată de 

completările 
ulterioare. Astfel, 
actul normativ 
menţionat 
reglementează 
modul de numire a 
comisiei de 
specialitate care 
stabileşte dacă 
persoana în cauză 
prezintă o afecţiune 
psihică care îl 
împiedică să îşi 
exercite funcţia în 
mod corespunzător 
( art.64 alin.(1) şi 
art.14 alin.(2) lit. 
e)). 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comisia medicală 
de specialitate. 
Comisia medicală 
de specialitate, 
precum şi 
condiţiile concrete 
de expertizare a 
persoanelor care 
suferă de o boală 
psihică, se stabilesc 
prin ordin comun 
al ministrului 
justiţiei şi al 
ministrului 
sănătăţii.” 
Autor: Comisia 
juridică 

 
2. Alineatul (2) al 
articolului 671 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(2) Personalul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluţionarea 

sesizărilor instanţelor 
judecătoreşti şi ale 
parchetelor de pe 
lângă acestea cu 
privire la inexistenţa 
unui fond locativ 
adecvat în localitatea 
unde îşi desfăşoară 
activitatea personalul 
din sistemul justiţiei, 
instituind astfel, 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

Art.671 – (2) 
Personalul prevăzut la 
alin. (1), căruia nu i s-
a acordat locuinţă de 
serviciu de către 
ordonatorii principali 
de credite, are dreptul, 
în condiţiile alin. (1), 
la compensarea 
diferenţei dintre chiria 
ce s-ar stabili pentru o 
locuinţă de serviciu, 
potrivit legii, şi chiria 
plătită pe baza unui 
contract de închiriere 
încheiat în condiţiile 
legii. Acest drept nu 
are caracter salarial şi 
nu se impozitează. 
Compensarea nu se 
acordă în cazul în care 
contractul de 
închiriere este 

prevăzut la alin. 
(1), căruia nu i s-a 
acordat locuinţă de 
serviciu de către 
ordonatorii 
principali de 
credite, are dreptul, 
în condiţiile alin. 
(1), la compensarea 
diferenţei dintre 
chiria ce s-ar stabili 
pentru o locuinţă 
de serviciu, potrivit 
legii, şi chiria 
plătită pe baza unui 
contract de 
închiriere încheiat 
în condiţiile legii. 
Acest drept nu are 
caracter salarial şi 
nu se impozitează. 
Compensarea nu se 
acordă în cazul în 

posibilitatea ca 
aceste categorii 
profesionale, în 
situaţii excepţionale, 
să poată încheia un 
contract de închiriere 
care să aibă ca obiect 
o locuinţă situată în 
altă localitate din 
circumscripţia 
aceleiaşi curţi de apel 
. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

încheiat cu rude de 
gradul I sau II. În 
situaţii excepţionale, 
determinate de 
inexistenţa unui fond 
locativ adecvat în 
localitatea unde îşi 
desfăşoară 
activitatea, contractul 
de închiriere poate 
avea ca obiect o 
locuinţă situată în 
altă localitate din 
circumscripţia 
aceluiaşi tribunal. 

 

care contractul de 
închiriere este 
încheiat cu rude de 
gradul I sau II. În 
situaţii 
excepţionale, 
determinate de 
inexistenţa unui 
fond locativ 
adecvat în 
localitatea unde 
îşi desfăşoară 
activitatea, 
contractul de 
închiriere poate 
avea ca obiect o 
locuinţă situată în 
altă localitate din 
circumscripţia 
aceleiaşi curţi de 
apel.”. 
Autor: Comisia 
juridică 



 38

Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

21.    Art. XII - Legea 
cadastrului şi a 
publicităţii 
imobiliare nr. 
7/1996, republicată 
în Monitorul 
Oficial al 
României, Partea I, 
nr. 83 din 7 
februarie 2013, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, se 
modifică şi se 
completează după 
cum urmează: 
1. Alineatul (4) al 
articolului 9 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

 (4)Tarifele pentru 
cererile având ca 
obiect furnizarea 

  "(4) Tarifele pentru 
cererile având ca 
obiect furnizarea 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

serviciilor prestate de 
Agenţia Naţională şi 
unităţile sale 
subordonate pot fi 
încasate de notarii 
publici în numele şi 
pe seama Agenţiei 
Naţionale, pe 
chitanţiere şi 
facturiere ale acestei 
instituţii sau pe bonuri 
fiscale proprii. În 
vederea acoperirii 
cheltuielilor de 
încasare şi virare, se 
percepe un comision 
din tarifele încasate. 
Chitanţierele şi 
facturierele sunt puse 
la dispoziţie de către 
Agenţia Naţională şi 
sunt inscripţionate cu 
datele sale de 

serviciilor prestate 
de Agenţia 
Naţională şi 
unităţile sale 
subordonate pot fi 
încasate de notarii 
publici în numele 
şi pe seama 
Agenţiei Naţionale, 
pe chitanţiere şi 
facturiere ale 
acestei instituţii, pe 
bonuri fiscale 
proprii, prin 
ordine de plată, 
ca urmare a 
viramentelor  
bancare efectuate 
în contul biroului 
notarial, prin 
mijloace 
electronice de 
plată sau orice 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

identificare. Tarifele 
încasate de notarii 
publici sunt virate, 
până la data de 25 a 
lunii următoare, în 
contul Agenţiei 
Naţionale deschis la 
Trezoreria Statului. 
Metodologia de 
încasare şi virare a 
tarifelor de publicitate 
imobiliară se 
stabileşte de Agenţia 
Naţională şi Uniunea 
Naţională a Notarilor 
Publici din România 
prin protocol, care se 
aprobă în condiţiile 
alin. (3). Evidenţa 
tarifelor încasate de 
notarii publici în 
condiţiile prezentei 
legi se ţine separat de 

alte modalităţi 
prevăzute de lege. 
În vederea acoperii 
cheltuielilor de 
încasare şi virare, 
se percepe un 
comision din 
tarifele încasate. 
Chitanţierele şi 
facturierele sunt 
puse la dispoziţie 
de către Agenţia 
Naţională şi sunt 
inscripţionate cu 
datele sale de 
identificare. 
Tarifele încasate de 
notarii publici în 
contul biroului 
notarial, în 
condiţiile 
prezentei legi, 
prin oricare 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

evidenţa financiar-
contabilă a biroului 
notarial. 
(la data 02-mai-

2013 Art. 9, alin. (4) 
din titlul I, capitolul II 
modificat de Art. I din 
Legea 127/2013 ) 
 

dintre mijloacele 
prevăzute 
anterior,   
(chitanţiere, 
facturiere, bonuri 
fiscale proprii, 
ordine de plată ca 
urmare a 
viramentelor 
bancare efectuate 
în contul biroului 
notarial, mijloace 
electronice de 
plată sau orice 
alte modalităţi 
prevăzute de lege) 
sunt virate, până la 
data de 25 a lunii 
următoare, în 
contul Agenţiei 
Naţionale deschis 
la Trezoreria 
Statului, conform 
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

evidenţelor ţinute 
de biroul notarial. 
Metodologia de 
încasare şi virare a 
tarifelor de 
publicitate 
imobiliară se 
stabileşte de 
Agenţia Naţională 
şi Uniunea 
Naţională a 
Notarilor Publici 
din România prin 
protocol, care se 
aprobă în condiţiile 
alin. (3). Evidenţa 
tarifelor încasate 
de notarii publici în 
condiţiile prezentei 
legi se ţine separat 
de evidenţa 
financiar- contabilă 
a biroului notarial."
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Nr. 
crt. 

Text Lege în vigoare Text OUG 4/2013 Text Senat Comisia juridică 
(autor 

amendament) 

Motivare 

Autor: dep. Vasile 
Varga, Theodor 
Nicolescu, Cosmin 
Necula, Dănuţ 
Culeţu, Cupşa Ioan 

22.    2. La articolul 25 
se introduce un nou 
alineat, alineatul 
(2), cu următorul 
cuprins: 

 

 Art. 25 Proprietarii 
unor imobile 
învecinate, în vederea 
unei mai bune 
exploatări a acestora, 
pot să le alipească 
într-un imobil, în baza 
unei documentaţii 
cadastrale şi a actului 
autentic, întocmite în 
condiţiile legii. 

  "(2) Actele de 
alipire şi dezlipire 
a imobilelor 
înscrise în cartea 
funciară se 
încheie în formă 
autentică." 
Autor: dep. 
Ciprian Nica, dep. 
Vasile Varga 

 

 


