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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedura civila

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 

10 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modiflca 

dupa cum urmeaza:

1. Articolul 524 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 524. - Contestatia se formuleaza in scris si se 

depune la instanta investita cu solutionarea procesului 

in legatura cu care se invoca tergiversarea judecatii. 
Contestatia se poate formula si verbal in sedinta, caz 

in care va fi consemnata, impreuna cu motivele 

aratate de parte, in incheierea de sedinta.”

„Forma
contestatiei
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2. Articolul 525 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 525. - (1) Contestatia este de competenta instantei 

ierarhic superioare, care o solutioneaza in complet 

format din 3 judecatori. Cand procesul se judeca la 

Inalta Curte de Casatie si Justitie, contestatia se 

solutioneaza in completul de 5 judecatori. Cand 

procesul se judeca de completul de 5 judecatori, 
contestatia se solutioneaza de un alt complet de 5 

judecatori.
(2) Instanta investita cu judecarea procesului va 

inainta de indata contestatia instantei competente, 
impreuna cu o copie certificata de pe dosarul cauzei. 
Atunci cand este posibil, acestea se trimit instantei 

ierarhic superioare in format electronic.
(3) Formularea contestatiei nu suspenda judecata.
(4) Instanta solutioneaza contestatia in termen de 10 

zile de la primirea dosarului.
(5) Judecata se face in camera de consiliu, cu citarea 

partilor, printr-o hotarare care nu este supusa niciunei 

cai de atac, ce trebuie motivata in termen de 5 zile de 

la pronuntare.
(6) Daca instanta gaseste contestatia intemeiata, va 

dispune ca instanta care judeca procesul sa 

indeplineasca actul de procedura sau sa ia masurile 

legale necesare, aratand care sunt acestea si stabilind, 
cand este cazul, un termen pentru indeplinirea lor.
(7) In toate cazurile, instanta care solutioneaza 

contestatia nu va putea da indrumari si nici nu va 

putea oferi dezlegari asupra unor probleme de fapt sau 

de drept care sa anticipeze modul de solutionare a 

pricinii ori care sa aduca atingere libertatii 

judecatorului cauzei de a hotari, conform legii, cu 

privire la solutia ce trebuie data procesului.”

„Competenta. 
Procedura 

de solutionare
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3. Articolul 526 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 526. - (1) Atunci cand contestatia a fost facuta 

cu rea-credinta, autorul acesteia poate fi obligat la 

plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2.000 

lei, precum si, la cererea partii interesate, la plata 

de despagubiri pentru repararea prejudiciului 

cauzat prin introducerea contestatiei.
(2) Reaua-credinta rezulta din caracterul vadit 

nefondat al contestatiei, precum si din orice alte 

imprejurari care indreptatesc constatarea ca 

exercitarea acesteia s-a facut in alt scop decat acela 

pentru care legea o recunoaste.”

„Sanctionarea
contestatorului
de
rea-credinta

Prin derogare de la art. 24 si 25 din Legea 

nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, procedura prevazuta de prezenta 

lege se aplica si contestatiilor formulate si nesolutionate pana la 

momentul intrarii sale in vigoare.

Art. II.

Art. III. - Patemitatea stabilita pe cale judecatoreasca poate fi 

contestata, de tatal din afara casatoriei sau de copil, in termen de 3 ani 

de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, daca dupa ramanerea 

definitiva a hotararii prin care a fost stabilita patemitatea au fost 

obtinute probe noi prin procedee tehnico-stiintifice care nu erau 

disponibile la data solutionarii cauzei.
(2) In caz de admitere a actiunii prevazute la alin. (1), prima 

hotarare isi pierde efectele de la data ramanerii definitive a celei de-a 

doua hotarari.
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE 

CAMEREI DEPUTAJILOR
PRE§EDINTELE

SENATULUI

FLORIN-VASILE CITUANA-MARIA C ATAUTA
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