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PLx 107/2017

RAPORT
asupra
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 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

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgen ă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în
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aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, trimis cu adresa nr. PLx. 107/2017 din 8 februarie 2017
şi înregistrat în cadrul comisiei sub nr. 4c‐11/253 din 09.02.2017.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit art. 75 alin. (1) din Constituție.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 1 februarie 2017.
Obiectul de reglementare al proiectului de act normativ îl constituie prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr.2/2013, în
scopul asigurării condiţiilor pentru implementarea măsurilor administrative prevăzute în Codul de procedură civilă.
Consiliul legislativ a avizat favorabil proiectul prezentului act normativ, prin avizul cu nr. 1276/12.12.2016.
Prin Hotărârea nr. 1505 din 29.09.2016, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Ordonanță.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorită ilor na ionale a avizat favorabil proiectul de lege, în
ședința din 15 februarie 2017.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege şi avizele accesorii, în şedinţa din data de 8 mai 2017. La lucrările comisiei
deputații au fost prezenți conform listei de prezență.
Dezbaterea sa desfășurat în prezen a reprezentan ilor Ministerului Justi iei și ai Consiliului Superior al Magistraturii
care, în calitate de invita i, șiau prezentat punctele de vedere.
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaților, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 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, cu amendamentele cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezentul Raport.

În raport cu obiectul şi conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR

Eugen NICOLICEA

Stelu a CĂTĂNICIU
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Anexa nr.1
Amendamente admise
PLx 107/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)

Motivarea
amendamentului

1.
__

Titlul legii
Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență
a
Guvernului
nr.95/2016
pentru
prorogarea
unor
termene, precum şi
pentru instituirea unor
măsuri
necesare
pregătirii punerii în
aplicare
a
unor
dispoziții din Legea nr.
134/2010
privind
Codul de procedură
civilă
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Titlul legii
Lege privind aprobarea Tehnică legislativă
Ordonanței de urgență
a
Guvernului
nr.95/2016
pentru
prorogarea
unor
termene, precum şi
pentru instituirea unor
măsuri
necesare
pregătirii punerii în
aplicare
a
unor
dispoziții din Legea
nr.134/2010 privind
Codul de procedură
civilă
și
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)
134/2010
privind
Codul de procedură
civilă

2.

3.

Articol unic. – Se Art. I Nemodificat
aprobă Ordonanța de
urgență a Guvernului
nr.95 din 8 decembrie
2016
pentru
prorogarea
unor
termene, precum şi
pentru instituirea unor
măsuri
necesare
pregătirii punerii în
aplicare
a
unor
dispoziții din Legea nr.
134/2010
privind
Codul de procedură
civilă,
publicată
în
Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.
1009 din 15 decembrie
2016.
Titlu ordonanţă

Nemodificat

Ordonanţă de urgenţă
pentru prorogarea unor
termene, precum şi pentru
5

Motivarea
amendamentului

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)

instituirea unor măsuri
necesare pregătirii punerii
în aplicare a unor dispoziţii
din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură
civilă
4.

Art. I. ‐ (1) Termenele
prevăzute la art. XII alin. (1),
art. XIII teza I, art. XVIII alin.
(1) şi art. XIX alin. (1) din
Legea nr. 2/2013 privind
unele
măsuri
pentru
degrevarea
instanțelor
judecătoreşti, precum şi
pentru pregătirea punerii în
aplicare a Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură
civilă, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr. 89 din 12 februarie 2013,
cu modificările ulterioare, se
prorogă până la data de 1
ianuarie 2019.

Nemodificat

5.

(2) Dispozițiile art. XII alin.
(2), art. XIV‐XVII, art. XVIII
alin. (2) şi art. XIX alin. (2)
din Legea nr. 2/2013, cu

Nemodificat
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Motivarea
amendamentului

Nr.
crt.

6.

7.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)

modificările ulterioare, se
aplică şi proceselor pornite
începând cu data de 1
ianuarie 2017 şi până la
data de 31 decembrie 2018
inclusiv.
Art. II. ‐ (1) Până la data de
31 martie 2017, preşedinții
instanțelor judecătoreşti vor
estima necesarul de spații
pentru aplicarea, la data
prevăzută la art. I alin. (1), a
dispozițiilor
Legii
nr.
134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
privitoare la cercetarea
procesului şi, după caz,
dezbaterea
fondului
în
camera de consiliu, precum
şi sumele necesare asigurării
acestora, inclusiv pentru
dotările necesare.

Nemodificat

(2) Până la data de
31 martie 2017, preşedinții
instanțelor
judecătoreşti
propun, ținând seama de
necesitatea
realizării

Nemodificat
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Motivarea
amendamentului

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)

spațiilor prevăzute la alin.
(1) până la data de 31
decembrie 2018, precum şi a
asigurării eficienței și a
rezonabilității
costurilor,
modalitățile concrete de
asigurare a acestor spații,
cum ar fi reamenajarea sau
efectuarea de lucrări de
extindere
a
actualelor
imobile, identificarea şi
alocarea, în condițiile legii, a
imobilelor
necesare
funcționării
instanțelor
judecătoreşti şi amenajarea
corespunzătoare a acestora,
precum şi, dacă niciuna
dintre acestea nu este
posibilă, construcția de noi
sedii. Propunerile formulate
vor ține seama de numărul
estimativ de procese de
competența
instanței
respective,
numărul
judecătorilor
care
funcționează în cadrul acelei
instanțe,
infrastructura
existentă la nivelul instanței
respective
şi
altele
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Motivarea
amendamentului

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)

asemenea.
8.

9.

10.

Datele prevăzute
la alin. (1) şi (2) se transmit
curților de apel, care le
centralizează şi le comunică
Ministerului Justiției până la
data de 30 aprilie 2017.

(3)

Nemodificat

Până la data de
30 iunie 2017, Ministerul
Justiției analizează datele
transmise de curțile de apel,
întocmeşte
şi
supune
Guvernului spre adoptare,
prin hotărâre, planul de
acțiune cuprinzând necesarul
de spații şi limitele minime şi
maxime pentru acestea,
etapele de realizare, sumele
necesare
implementării
soluțiilor
identificate,
precum şi modalitatea de
asigurare,
la
nivelul
Ministerului
Justiției,
a
personalului necesar punerii
în aplicare a acestuia.

(4)

Nemodificat

(5) În vederea punerii în
aplicare a planului de acțiune
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Motivarea
amendamentului

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

(autor amendament)

prevăzut
la
alin.(4),
Ministerul
Justiției
întreprinde
demersurile
pentru asigurarea, conform
art. 138 alin. (2) din Legea
nr.
304/2004
privind
organizarea
judiciară,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a
spațiilor necesare bunei
funcționări a instanțelor
judecătoreşti
de
către
Guvern, consiliile județene,
Consiliul
General
al
Municipiului Bucureşti şi
consiliile locale, cu sprijinul
prefecturilor, şi propune
sumele necesare care vor fi
alocate, în condițiile legii, de
la bugetul de stat.
11.

Text propus

Nemodificat

(6)
Ministerul
Justiției
monitorizează punerea în
aplicare a planului de acțiune
prevăzut la alin. (4) şi
informează Guvernul cu
privire la stadiul punerii sale
în aplicare, până la data de 31
decembrie 2017, precum și,

Nemodificat
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Motivarea
amendamentului

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)

Motivarea
amendamentului

trimestrial, în cursul anului
2018.
12.

Art. II. - Legea Pentru respectarea
nr.
134/2010 normelor de tehnică
privind Codul de legislativă
procedură civilă,
republicată
în
Monitorul Oficial
al
României,
Partea I, nr. 247
din
10
aprilie
2015,
cu
modificările
și
completările
ulterioare,
se
modifică
și
se
completează
după
cum
urmează:

1. La articolul 509,
după punctul 11 al
alineatului (1) se
introduc patru noi
puncte,
punctele
12-15,
cu
următorul cuprins:
11

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)
12.
când,
după
pronunțarea
hotărârii definitive,
Curtea
Constituțională
adoptă o decizie
prin
care
se
declară
ca
fiind
neconstituționale
dispozițiile
legale
pe
care
s-a
întemeiat
hotărârea
definitivă, sau ale
cărei considerente
și/sau
dispozitiv
sunt
contrare
hotărârii definitive;

Autor: deputat
Vasile Varga.
13. hotărârea este
pronunțată cu
încălcarea
prevederilor
constituționale,
chiar dacă aspectul
de ordine publică
nu a fost invocat în
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Motivarea
amendamentului

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)
fața instanțelor
judecătorești;

Autori: deputații PSD
din Comisia juridică
14. hotărârea este
pronunțată
cu
nerespectarea
dispozițiilor
deciziilor
Curții
Constituționale,
precum
și
a
considerentelor
acestora;
Autor: Vasile Varga
15. când hotărârea
este
nelegală
pronunțând
sancțiuni în temeiul
unor
dispoziții
legale care nu erau
în vigoare la data
la care s-a născut
raportul
juridic
dedus judecății.
Autori:
deputații
PSD din Comisia
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Motivarea
amendamentului

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)
juridică
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Motivarea
amendamentului

Nr.
crt.

13.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

(autor amendament)

Motivarea
amendamentului

2. La art. 509, alin. (2) Potrivit
noilor
se modifică și va avea puncte introduse
următorul cuprins:

Art. 509
(2) Pentru motivele
de
revizuire
prevăzute la alin.
(1) pct.
3, dar
numai în ipoteza
judecătorului, pct. 4,
pct.
7-10
sunt
supuse revizuirii şi
hotărârile care nu
evocă fondul.

14.

Text propus

(2) Pentru motivele
de
revizuire
prevăzute la alin. (1)
pct. 3, dar numai în
ipoteza judecătorului,
pct. 4, pct. 7-15
sunt supuse revizuirii
şi hotărârile care nu
evocă fondul.
3. La art. 511 după
alin.
(3)
se
introduc două noi
alineate,
(3)¹
(3)2, cu următorul
conținut:
SE

Art. 511: Termen
de exercitare
…..

(3)¹ Pentru motivele
prevăzute la art. 509
alin. (1) punctele
13,
14
și
15,
termenul este de
12 luni de la data
15

CORESP

MODIFICA

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)
rămânerii
definitive
hotărârii
judecătorești.

a

(3)² Pentru motivele
prevăzute la art. 509
alin. (1) punctele 11
și
12,
termenul
este de 12 luni de
la data publicării în
Monitorul Oficial al
României, Partea I,
a deciziilor Curții
Constituționale.
Autori:
deputații
PSD din Comisia
juridică
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Motivarea
amendamentului

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)

15.

Art. III.
În
situațiile
prevăzute la alin.
(3)1 și (3)2, din
Legea
134/2010
privind Codul de
Procedură
Civilă,
republicat,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, inclusiv
cu cele aduse prin
prezenta lege, în
care
hotărârea
judecătorească sau
Decizia
Curții
Constituționale,
după
caz,
este
anterioară intrării
în
vigoare
a
prezentei
legi,
termenul este de
12 luni de la data
intrării în vigoare a
17

Motivarea
amendamentului

Normă tranzitorie

Nr.
crt.

Legea 134/2010
privind Codul de
Procedură Civilă

Text

Text adoptat de Senat

OUG nr.95/2016

Text propus
(autor amendament)
prezentei legi.
Autor: Vasile Varga
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Motivarea
amendamentului

