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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

 Bucureşti,0 4.03.1998 
Nr.94/B.P. 

 
 
 

R A P O R T   SUPLIMENR 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  

nr.13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă. 
 
 
 

  Cu adresa nr. 94/B.P./16 februarie 1998 înregistrată sub nr.79/XVIII/16 februarie 1998 la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, Preşedintele Camerei Deputaţilor a trimis, în vederea reexaminării, în fond, 
proiectul de lege menţionat mai sus. 
  In urma dezbaterilor, în şedinţa din data de 4 martie 1998 membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi, ca proiectul de lege să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendament propus şi adoptat de 
comisie 

Motivare 

0 1 2 3 
1.      Articol unic, pct.I: 

     Articolul 261 va avea 
următorul cuprins: 

     Articol unic, pct.I: 
     Articolul 261 se modifică şi se 
completează având următorul cuprins: 

     Codul de procedură 
civilă se modifică şi se 
completează. 

2      Pct.I, 1, Art.261, pct.3: 
     - obiectul cererii; 

     Pct.I, 1, Art.261, pct.3: 
     - obiectul cererii, susţinerile în 
prescurtare ale părţilor şi ale procurorului; 
 

     In Hotărârile 
judecătoreşti este 
necesar să se cuprindă şi 
susţinerile prescurtate 
ale părţilor şi ale 
procurorului. 

3      Pct.I, 1, alin. (5): 
     Hotărârile pronunţate de 
instanţa de recurs vor cuprinde, în 
toate cazurile, atât menţinile 
prevăzute la alin.1 cât şi motivarea 
instanţei. Redactarea  hotărârii se 
va face în termen de 20 de zile de 
la pronunţare. 

     Pct.I, 1, alin. (5): 
     Hotărârile pronunţate de instanţa de 
apel potrivit art.297 Cod procedură civilă  
şi de instanţa de recurs vor cuprinde, în 
toate cazurile, atât menţiunile prevăzute la 
alin.1 cât şi  motivarea instanţei. 
Redactarea  hotărârii se va face în termen 
de 20 de zile de la pronunţare. 

     S-a introdus  în text, 
instanţa de apel. 
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      Pct.I, 1 alin.(8) final: 
     Dacă partea prezentă la 
pronunţarea hotărârii în şedinţă 
publică solicită motivarea 
acesteia, dispoziţiile alin.5 se 
aplică în mod corespunzător. 
Despre toate acestea se va lua act 
pein încheiere. 

     Text nou: 
      In cazul în care înlăuntru termenului de 
exercitare a căilor de atac ordinare partea 
cere în scris motivarea hotărârii, 
dispoziţiile alin. (5) se aplică  în mod 
corespunzător.      

     Se înlocuieşte textul 
iniţial deoarece este 
necesar un termen 
pentru depunerea cererii 
de către partea interesată 
pentru motivarea 
hotărâri de instanţa de 
judecată.      

  Având în vedere conţinutul juridic şi obiectul reglementării proiectul de lege are caracter de lege 
ordinară. 
 
 

P R E S E D I N T E,                                 SECRETAR, 
Emil Teodor Popescu                        Nicolae Grădinaru 

 
 
 
 
 

re.: cons. parlamentar 
Ranjea Sorin 
 

 


