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refeiitur la propunerea legislativă pentru modifîcarea 

art.425 alin.(l) lit.b) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură

civilă (b582/15.12.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.425 alin.(l) lit.b) 

din Legea nr.î34/2010privind Codul de procedură civilă (b582/î5.12.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.01.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• deşi lăudabilă intenţia de a reduce presiunea existentă la nivelul instanţelor de 

judecată, prevederile propunerii legislative nu sunt de natură a atinge acest deziderat, în acest 
sens existând alte mijloace, mai eficiente;

• rezumarea în considerente a susţinerilor părţilor pe scurt reprezintă modalitatea de a 

asigura atenţia şi de a educa părţile prin recapitularea situaţiei de fapt si a argumentelor 

.părţilor._Un-.astfel ..de demers-ţine-de-asigurarea-pr-incipiului -contradictorialităţii, dar şi de 

asigurarea publicităţii actului de justiţie, care este in beneficiul instanţelor de apel şi recurs al 

părţilor şi este util şi pentru analiză ulterioară.
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Preşedinte, 
Bogdan SIMK
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