
 

   
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                  
 

          București, 28 iunie 2022 
                                                                                     PL-x 232/2021/2022 

      
 
    Către, 

 
Comisia pentru constituționalitate 

Domnului președinte Ringo DĂMUREANU 
 
 
 

����� Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 232/2021), 

trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în procedură de reexaminare , cu 

adresa nr. PL-x 232 din 2 iunie 2021, înregistrat cu nr. 4c-13/507 din 15 iunie 2021. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă se încadrează 

în categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.75 din Constituția României, 

republicată. 

 

 
 

                                   VICEPREŞEDINTE 
 

Ioan CUPȘA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

florica.manole
Conform cu originalul
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 RAPORT  

 asupra 
Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și art. 117 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, în procedură de reexaminare în urma Deciziei Curții Constituționale 
nr. 56/2022, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă (PL-x 232/2021), trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
cu adresa nr.PL-x 232 din 2 iunie 2021, înregistrat cu nr.4c-13/507 din 15 iunie 2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din data de 30 mai 2022, în urma cererii de reexaminare a Curții Constituționale 
nr.52/2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art. 92 
alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.134/2010, 
în vederea reconfigurării instituţiei contestaţiei privind tergiversarea procesului, în 
vederea punerii în acord cu Decizia Curţii Constituţionale în nr.604 din 16 iulie 2020, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.976 din 22 noiembrie 2020. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observații și 
propuneri, conform adresei cu nr.170 din 31 martie 2021.  

 Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un punct de vedere, prin 
adresa cu nr. 960 din 1 martie 2021.  

În data de 5 ianuarie 2022 a fost formulată sesizare de neconstituționalitate de 
către Guvernul României, iar în data de 15 ianuarie 2022, a fost formulată o sesizare de 
neconstituționalitate de către Președintele României. 

Proiectul de lege a fost trimis spre reexaminare în urma Deciziei Curții 
Constituționale nr. 52 din 2022.  



În conformitate cu prevederile art. 62 și 131 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
examinat inițiativa legislativă în şedinţa desfășurată in ziua de 28 iunie 2022. 

 La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

La dezbaterile comisiei, a participat în calitate de invitat, domnul George Șerban, 
secretar de stat al Ministerului Justiției. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 
Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, în forma primită de la Senat, în urma cererii de reexaminare. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.75 din Constituția României, 
republicată. 

 
 
 
 
 

   VICEPREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
    Ioan CUPȘA                               Ladányi László-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier  parlamentar,       
Andrada Armencea     
 
 
                          
 
 



 


