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      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, trimis cu adresa PLx 244/2022, înregistrat cu nr. 
4c-13/366 din 5 mai 2022. 

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

ordinare. 
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PREŞEDINTE, 

 

         Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ 
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RAPORT 

asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege 
pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, transmis cu adresa nr. PL-x 244 
din 5 mai 2022, înregistrat sub nr. 4c-13/366 din 5 mai 2022. 

Conform 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. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în data de 2 mai  2022.  
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 206 din 2 martie 2022, a avizat negativ proiectul de lege, cu 

observații și propuneri. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, prin avizul nr. 868, din 15 

februarie 2022, cu observații și propuneri. 
Guvernul, prin punctul de vedere transmis în data de 9 mai 2022, nu susține adoptarea inițiativei 

legislative. 
Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect  reglementare completarea Legii nr.134/2010, 

în sensul introducerii art.1541 referitor la comunicarea hotărârilor judecătoreşti, din oficiu, prin poşta 
electronică. 

În conformitate cu dispozițiile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în data de  24 mai 2022.  

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

La dezbateri, a fost invitat în calitate de invitat, domnul Mihai Pașca, secretar de stat în Ministerul 
Justiției. 

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

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

 
PREŞEDINTE,                   SECRETAR,  

  
    Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                         Ladányi László-Zsolt   

 

Consilier  parlamentar,  

  Andrada Armence 
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