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          PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
             CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

              Bucureşti, 8 aprilie 2021 
             Nr.  Pl-x  702/2018 

                                                                                   4c-13/1073/2018 
 

 
                                            BIROULUI  PERMANENT 
                                                                AL 
                                            CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, 
trimisă cu adresa nr. Pl- x 702 din 14 noiembrie 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-13/1073  
din 15 noiembrie 2018. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

 

                                            PREŞEDINTE, 
 

                                            Mihai Alexandru Badea 
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COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                 Bucureşti, 8 aprilie 2021 
                 Nr. Pl- x 702/2018 
                 4c-13/1073/2018 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 

privind Codul de procedură civilă 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, trimisă 
cu adresa nr. Pl-x 702 din 14 noiembrie 2018 şi  înregistrată cu nr. 4c-13/1073 din 15 
noiembrie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 
Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
ședința din 12 noiembrie 2018. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 679 din 10 iulie 2018, a avizat negativ, 
iniţiativa legislativă. 
 Guvernul României a transmis două puncte de vedere din anii 2018 și 2020 prin 
care nu susține adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 
a avizat negativ propunerea legislativă prin avizul nr. 4c-6/626   din 21 noiembrie 2018.                             

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.134/2010, în scopul îmbunătăţirii legislaţiei referitoare la cererea de revizuire 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctele de vedere ale Guvernului și avizul 
Consiliului Legislativ în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 8 aprilie 
2021.  
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 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 
 Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că reglementările propuse sunt de natură să 
aducă atingere prevederilor art. 1 alin (5) din Constituția României, republicată, în 
componenta referitoare la calitatea, precizia și previzibilitatea legii, putând să creeze 
confuzie în ceea  ce privește aplicarea dispozițiilor legale în cauză. De asemenea, unele 
dintre modificările propuse prin inițiativa legislativă nu respectă exigențele 
constituționale fiind de natură se aducă atingere principiului autorității lucrului judecat și 
principiului securității juridice. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
  

 
 
                      

                       PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
 

             Mihai  Alexandru Badea                                  Ladányi László-Zsolt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


