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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea 
unor termene prevăzute de 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, trimis spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, cu adresa nr. PL-x 67 din 14 martie 2016 şi înregistrat cu nr.4c-11/306 din 
15 martie 2016.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Bogdan Liviu CIUCĂ 
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RAPORT   

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de 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 
 

 
În temeiul dispoziţiilor 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 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de 
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, trimis cu adresa nr. PL-x 67/2016 din 14 martie 2016, înregistrat 
sub nr.4c-11/306 din 15 martie 2016. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 7 martie 2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu avizul nr. 1305 
din 15 decembrie 2015. 

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de ordonanţă 
de urgenţă prin hotărârea nr. 1358 din 17 decembrie 2015. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a avizat favorabil iniţiativa legislativă în şedinţa din 23 martie 2016. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă în şedinţa din 23 martie 2016. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea până la data de 1 
ianuarie 2017 a termenelor prevăzute de Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru 
degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a 
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Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare. 
Complementar se propune extinderea aplicării măsurilor legislative instituite, 
temporar, de art. XII alin. (2), art. XIV-XVII, art. XVIII alin. (2) şi art. XIX alin. (2) 
din Legea nr. 2/2013, şi proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi 
până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă în 
şedinţa din  19 aprilie 2016.  

Conform listei de prezenţă la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi 15 deputaţi din totalul de 25 membri ai acesteia.   

La şedinţă a participat din partea Ministerului Justiţiei doamna Gabriela 
Scutea – secretar de stat. 

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului 
Consiliului Legislativ, a avizului Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi a 
opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de 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, 
în forma înaintată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

         
 
 
 
 
 

                            PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
 

             Bogdan Liviu CIUCĂ                  Sorin Constantin STRAGEA                        
               
 
 
 
 
 
 
                    
Consilier parlamentar, 
Roxana David 
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