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"ConsJlizrl Superior al 1llagrstratirr•ii 
este garantrrl independenţei jt•rsti(iei" 

(art. 133 alin.l din (Yonstiĺl.r•(ie, repzrblic°ată) 
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Calea Plevnei^ nr. 141B, sector 6, cod po~tal 06001 1 
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Stelian - Cristlan ION, 
Ministrul Justiţiei 

Ca urmare a adresei nr. 3/11 1628/2020 din data de 11.01.2021, prin care aţi ir ansmis 

C.'onsiliului Superior al IV1.agistraturii proiectlffl de Lege pentru modrfrcarea L.egii nr. 

134/210 .privind Codyl de procedurâ czvil..â, în vederea exprinlării unu.l pullct de vc:dercy 

vă informăm că solicitarea a fost analizată în şedinţa din data de 23 1`ebruarie 2021. a. 

Coinisiel nr. 1_ comună -„Legisl.aqie şi cooperar^e r.nier"instituţionaiâ". 

În urnla analizării prolectului de lege, Cornisia a fornlulat observaţii dear în ceca cc 

priveşte propunerile vizând inodifkarea aim . (1) şi (4) ale art. 525 şi a propus modif1o;a.rca 

acestora după cum urnlează: 

,,(l) Contestaţia este de conpetenţa instanţei ierarhic superioare. Când procesul se 
n 

judecă la Inalta Curte de Casaţle şi ,Tustiţie, contestaţia se soluţionează de corr•7plcJtZrf c.ie S 

judecători. Când procesul se , judecă la comple/z.cl de 5 judecăiori, COriic:? /a(i{.r 

soluţioneazâ de un alt complet de S, judecătorr. " 

„(4) Instanţa soluţionează contestaţia în termen de 10 zile de la primirea. do}Saru(ui^ 

~ve 

în coxnplet format din 3 judecători.  Cu excep(ia sl ĺuaţrer. în care se ,vo1 u(ronecr.::« care 

completul de S. judecâtori. " 



În ceea ce priveşte celelalte prevederi propuse prin proiectul de 1ege, Coimsia a 

constatat că acestea sunt în acord cu cele statuate de Curtea Constituţională prin Decif,ia 

nr. 604/2020, .nefiind formulate observaţii. 

Cu dcosehitâ cansidcraţic, 

Judecător M.ihai ,o~c~an MATEESCU, .~.~ - 
;~l.t

Preşedintele Cons, LţîJií u  fl:  , ~ al Magistratorii . ~~ .~ 
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