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AVIZ
referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 

Analizând proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, transmis de 
Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.85 din 29.Q3.2021 şi 

înregistrat la Consiliul Legislativ Cu nr.D216/29.03.2021, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

In temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil proiectul de lege, Cu următoarele observaţii 

şi propuneri: 
1. Proiectul are ca obiect modificarea Legii nr. 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea reconfigurării instituţiei contestaţiei privind 
tergiversarea procesului, pentru punerea în acord cu cele precizate de 
Curtea Constituţională în Decizia nr. 604/2020, prin care a admis 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.524 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă. 

Prin conţinutul său normativ, proiectul face pane din categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin. (1) din ConstituţiaRomâniei, 

republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 
Precizăm că, în Decizia nr. 152/2004, Curtea Constituţională a 

subliniat că, „în jurisprudenţa sa constantă, (..) a statuat că dispoziíiile 
privind procedura de judecată şi cele referitoare la competenla 
instanţelorjudecătoreşti nu suet de domeniul legilor organice, nefiind 
prevăzute ca atare nici de dispoziţiile constituţionale ale apt. 72 aim . 
(3) [apt. 73 aim . (3) din Constituţia NepublicatăJ, nici de cele ale art. 
125 aim . (3) [apt. 126 aim . (2) din Constituţia republicatăJ". 

2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 



3. Precizăm că, potrivit prevederilor art.7 alin.(3') din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, Cu modificările şi completările 
ulterio are, „PNopunerile legislative, proiectele de legi şi celelalte 
proiecte de acte normative vor fi însoţite, în mod obligutoriu, de o 
evaluare preliminară a impactului noilor reglementări, asupra 
drepturilor şi libertăţilorfundamentale ale omului". 

Evaluarea preliminară a impactului noilar reglementări asupra 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă un set de 
activităţi şi proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare 
adecvată a iniţiativeloŕ legislative, în vederea, atât a evaluării 
impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării 
proiectului de act normativ, cât şi a evaluării impactului politicilor 
publice pe care proiectul de act normativ le irnplementează. 

4. Fără a ne pronunţa asupra oportunităţii soluţiei legislative 
propuse, în ceea ce privete stabilirea competenţei Completului de 5 
judecători, este de analizat dacă aceasta este compatibilă cu scapul 
organizării acestor completuri în cadrul Inaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, precum şi cu complexitatea cauzelor date în competenţa 
acestora. 

5. Ţinând seama de dispoziţiile art.48 alin.(1) din Legea 
nr.24/2000, republicatâ, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru o mai bună sistematizare a normelor, dispoziţia preconizată 
pentru art.525 alin.(3), astfel cum este propus la pct.2, ar trebui să fie 
prevăzută în cuprinsul art.524, ca alin.(2) al acestui articol. 

Pe cale de consecinţă, alineatele art.525 ar " tirma să fie 
renumerotate. 

In ceea ce privete conţinutul normei propuse prin proiect pentru 
art.525 alin.(3), întrucât alin.(1) al art.524 se referă la „formularea în 
scris" a contestaţiei, precum şi la posibilitatea ca respectiva contestaţie 
să fie făcută şi verbal în edinţă, pentru un spor de claritate în 
reglementare, precum şi pentru evitarea oricăror confuzii, propunem 
reformularea textului, astfel: 

„Contestaţia nu suspendă judecata". 
6. Precizăm că, potrivit art.62 din Legea nr.24/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile de modificare şi 
completare din cuprinsul proiectului se vor încorpora, de la data intrării 
for în vigoare, în actul normativ de bază, respectiv în Codul de 
procedură penală. Prin urmare, în cuprinsul art.II alin.(1), norma de 
trimitere trebuie să facă referire la art.524 -526 din Legea nr.134/2010 
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privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin 
prezenta lege. 

Pe de altă pane, menţionăm că, potrivit Bxpunerii de motive, „Cât 
privete aplicarea în timp a dispoziţiilor propuse pain pro iect, a fost 
avută în vedeYe, pain derogare de la dispoziţiile art.24-27 NCPC, 
soluţia aplicării imediate a acestora, pentru a da eject hotărârii 
instan,tei de contencios constituţional şi pentru procesele în cups de 
soluţionare la data intrării în vigoare a noii reglementări, din 
considerente ce ţin de eliminarea incertitudinilor Neferitoare la 
competenţa şi procedura de soluţionaNe a contestaţiilor ce voN fi 
formulate în aceste procese după data intrării in vigoare a preconizatei 
reglementări". 

Ţinând seama de aceste aspecte, pentru rigoare normativă şi 
pentru un spor de claritate a reglementării, eşte necesară reformularea 
părţii de debut a normei, astfel: 

„Art.II. - Prin derogare de la prevederile art.24 - 27 din 
Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile ...". 

7. Având în vedere că, după republicarea din anul 2015, asupra 
Codului de procedură civilă s-au adus mai multe intervenţii legislative, 
recomandâm ca după art.II să se introducă un nou articol, art.III, care 
să dispună republicarea acestuia, în următoarea formulare: 

„Art. II. - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, republicată în Monitorul Official al României, Partea I, nr. 247 
din 10 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
i cu modificările aduse grin prezenta lege, va fi republicată în 

Monitorul Official al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare". 

Bucureş 
Nr.
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L. nr. 134/20/0 M. Of. nr. 485115 iul. 2010 

Lege privind Codul de procedură civilă 
(v. art. XII - XIX din Legea nr. 2/2013- M. Of. nr. 89/12 feb. 2013; Decizia I.C.C.J. nr. 8/2015- M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 (art. 
450 alin. (5) raportat la art. 997 şi urrnătoarele şi art. 719 alin. (7)); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 690/11 sep. 2015 (art. 
94 şi art. 95); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 461/22 iun. 2016 (art.127 alin. (1) şi (3)) 

I repubNcare cu M. Of. nr. 247110 ap , 2015 
renumerotare Lege privind Codul de procedură civilă 

2 admisă excepţie D.C:C. nr.. 485/2015 M.. Of. nr. 539/20 iul. 2015 . art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 aim . (2) 
de neconst. prin Decizia nr. 485 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de şi art. 486 alin. (3) cu referire la menţiunile 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, care decurg din obligativitatea formulării 
art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă 

şi susţinerii cererii de recurs de către 

per soanele juridice prin avocat sau 
consilier juridic 

~ 
3 admisă excepţie D.C.C. nr. 83912015 M.. 0f. nr. 6911 feb. 2016 .. .. + .. . ...... .. : -- .. ... .. .. 

de ne+canst. prin Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5)-(7) din 
Codul de procedură civilă 

... -. ,.. .. W .. ..:....... .. 
4 modificăr:i prin D..C..C, nr, 839/2015 ;M. Of. nr, 69/1 feb, 2016 

Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5)-(7) din 
Codul de procedură civilă 

art. 493 aim . (5) (sintagma "sau că 

recursul este vădit nefondat ") 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 493 alin. (Ş) ('Cu referire la 
sintagma "sau că recursul este vădit 

nefondat') (termenul se împlineşte la data 
de 17.03.2016), după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie 

5-admncon
isă excepţie D:C.C. nr.. 866/2015 M. Of. nr. 6911 feb. 2016 art. 509 alin. (1) (sintagma „pronunţate . ..... .  _ . . .. . .+.. 

de e st. rin ... .. . .. .. .. .... p.. .__ Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia asupra fondului sau care evocă fondul " 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 
şi alin. (2) din Codul de procedură civilă 

~::.:{.::.::~:.....:.. :....._.... .... _ . .+.~.:::. ~ .x..k.n:. ., :{~{+.:{.:~ ....:..,...n.:.:..... . . . . . 
6 frtodifica i prin : D.C..C. nr, 866/2015 :: M.. Of. nr. 6911 feb. :2016 

Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 
şi alin. (2) din Codul de procedură civilă 

7 m0dificăr:i prin .nw ... ..: ~...:.~.:. 

este neconstituţională cu referire la motivul 
de revizuire prevăzut la pct. 11 din 
cuprinsul acestora) 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 509 alin. (1) (constată 

sintagnia „ pronunţate asupra fondului sau 
care evocă_ fondul " este neconstituţională 

cu referire la naotivul de revizuire prevăzut 

la pct. 11 din cuprinsul acestora) (termenul 
se împlineşte la data de 17.03.2016), după 

care operează dispoziţiile art: 147 din 
Constituţie , 

+,...~  .. . 
D.C.C. nr. 895/201 5 ra .M. Of. nr. 84/4 feb. 2416 .i'~ ` suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 

Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din 
Codul de procedură civilă 

666 (termenul se împlineşte la 20 naartie 
2016) după care operează prevederile 
art. 147 din Constituţie , 
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art. 666 8 admisă excepţie D.C.C. nr.. 895/2015 M.. Of. nr.. 84/4 feb. 2016`
de neconst. prin 

9 modificări prin 

Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din 
Codul de procedură civilă 

O.U..G, nr, 1/2016 M. Of. nr, 85/4 feb.:2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 
completări prin 

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 169/2016 . M. Of. nr. 853/9 ma i 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 169 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi 
art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă 

.. _.... .. . ,. . W.. ... . ...... 
11 modificări prin O.U_.G nr, 95/2016 :M, Of, nr., 1009/15 :dec, .2016 

Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii 
punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă 

12 modificări prin L. nr, 17/2017 M. Of. -nr. 196/21 mar.. .2017 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe 

~ .. . .... s :, .. .. .. .. M.  . . . . 

13 admisă excepţie D:C..C., nr. 290/2018 M. Of, nr, 638/23 iuL 2018 
de neconst. prin Decizia nr. 290 din 26 apri lie 2018 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă 

. .... Y ..:. .w . ... .:. :.:: .......k. .... .. ........ _ . : ... .... . ...... .. :... ~.: n. ~.~ ...~ .. . :.?::;.k. n.... v.. . •... .. 
14 adrnisă exce:p~ie D~G,C. nr. 290/2018 M. Of. nr. 638/23 iu1. 2018 . ............ .. : ~. A, .. ... :.:: ..... ....... .. ... T .... _. . 

.de neconst. prin . Decizia nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de .. ....:.z. 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă 

modifică art. 603 alin. (3), art. 615, art. 
628 alin. (5), art. 635, art. 641, art. 651 
alin. (3), art. 665, art. 666, art. 670 alin. 
(6), art. 680 alin. (2), art. 699 alin. (2), art. 
712 alin. (3), art. 720 alin. (8), art. 732 
alin. (2), art. 783 alin. (1), art. 820, art. 
856 alin. (2), art. 889, art. 955 alin. (1) 

art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. 
(1) teza întâi din Codul de procedură civilă 
sunt constituţionale îji măsura în care 
motivul de bănuială legitimă nu se 
raportează la calitatea de parte a curçii de 
apel în raza căreia funcţionează instanţa 

învestită cu judecarea litigiului 

prorogă termenele prey. la art. XII alin. 
(1), art. XIII teza I, art. XVIII alin. (1) şi 
art. XIX alin. (1) până la data de 1 ian. 
2019 

modifică art. 534 alin. (2), art. 613 alin. (4), 
art. 615, art. 641, art. 651 al in. (4), art. 
652 a/in. (2), art. 666 alin. (2) şi (7), art. 
719 alin. (6), art. 782, art. 889 si 
denumirea secţiunii a 2-a a cap. IV al 
titlului III din cartea a V-a 

sintagnaa "de cornpetenţa instanţei la caie 
îşi desfaşoară activitatea" din cuprinsul 
art. 127 alin. (1), precum şi sintagrna "care 
îşi desfăşoară activitatea la instanţa 

competentă să judece cauza" din cuprinsul 
art. 127 alin. (2) 

dispoziţii/e art. 127 alin. (1) şi alin. (2) 
sun' constituţionale în măsura în care 
privesc şi instanţa de judecată în calitate dE 
parte reclamantă /pârâtă 
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15 :modificări prin L. nr. 31012018 M. Of. nr. 1074/18 dec. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative 

16 admisă E:xcepţie D.C..C.. nr. 874/2018 M. Of. nr. 2/3 ian.. 2619 
Decizia nr. 874 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de 
procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 
18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul pentru deziegarea unor chestiuni de drept, 
a prevederilor art. XVIII alin. (2) 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, Cu referire la 
sintagma "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare 
de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum şi a prevederilor art. 
521 alin. (3) din Codul de procedură civilă 

de neconst. prin 

.. . .... 
17 modificări prin D.C.C. nr. 604/2020 M. Of. nr. 976122 oct.. 2020 ._ h. . . . M.. . 

Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă 

modifică art. 13 alin. (2), art. 41 alin. (1), 
art. 64 alin. (3) şi (4), art. 80 alin. (5), art. 
83, art. 84 alin. (3), art. 94 pct. 1 lit. b), art. 
95 pct. 3, art. 96 pct. 3, art. 127 alin. (1) şi 

(2), art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin. 
(2) si (3), art. 131 alirz. (1), art. 142 alin. 
(1), art. 144 alin. (2), art. 154 alin. (4) si 
(6), art. 165 pct. 3, art. 183 alin. (1) şi (3), 
art. 200 alin. (4), art. 201 alin. (2) -(4), art. 
213, art. 231 alin. (1), (4) şi (5), art. 240, 
art. 244, art. 261 alin. (1), art. 323 alin. 
(1), art 398 al/n. (3), art. 402, art. 415 pct. 
3, art. 426 alin. (1) si (5), art. 444 alin. (1), 
art. 450 alin. (3), art. 457 alin. (2), art. 471 
alin. (3) $ (4), art. 474, art. 483 alin. (2)-
(4), art. 484 aim . (7), art. 486 alin. (1) /it. 
a) şi e), art. 486 alin. (2) şi (3), art. 490, 
art. 496 alin. (1), art. 497, art. 503 alin. 
(3), art. 509 alin. (2), art. 513 alin. (4), art. 
517 al/n. (4), art. 521 alin. (3), art. 713 
alin. (2), art. 906 alin. (4), art. 915 alin (2); 
introduce lit. j_I) -j3)  la art. 94 pct. 1, 

alin. (2_I) la art. 127, alin. (6_i) la art. 
154, alin. (11_i) la art. 163, alin. ('41)/a 
art. 200, alin. (6) şi (7) la art. 321, pct. ii 
la art. 413 alin. (1), art. 471_1, alin. (1_I) 
la art. 517; 
abrogă art. 84 alin. (2), art. 105, art. 322 

alin. (3), art. 471 alin. (5) - (8), art. 475, 
art. 484 alin. (3) pct. 2, art. 484 alin. (6), 
art. 493, art. 660 alin. (3), art. 666 alili. (8) 

dispoziţiile art. 27, în interpretarea dată 
prin Decizia nr. 52 dira 18 iunie 2018, 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept 

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
524 alin. (3) (termenul se împlineşte la 5 
decemmbrie 2020) după care operează 

prevederile art. 147 dirt Constituţie 
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18 :adrnisă excepţie D C.C.. nr, 60412020 ~, t3f. nr 976/22 oct 2020 v 
art. 524 alin. (3) . . .. .--- -.. .._.. .... .. ... ...... . .  .:~.:.. .. :.~ . ...... ...  .. _.. ..... .... . .. ..... ...... x. 

do. neconst. prin Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă 
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