
 

   
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                  
 

          București, 30 septembrie 2021 
                                                                                     PL-x 232/2021 

      
 
    Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

     Vă înaintăm, alăturat, raportul 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 urgență, 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. 

 
 

                                    PREŞEDINTE 
 

Mihai Alexandru Badea 
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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  
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               PL-x 232/2021 

   
 

 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 urgență , 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 25 mai 2021. 

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.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 
a avizat favorabil propunerea legislativă, cu majoritate de voturi, în şedinţa din ziua de 
16 iunie  2021, conform adresei cu nr.4c-6/518 din 16 iunie 2021. 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  a avizat favorabil 
inițiativa legislativă, cu unanimitate de voturi, în şedinţa în format mixt din ziua de 8 
iunie 2021.    

În conformitate cu prevederile art. 62 ș i 131 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 



examinat inițiativa legislativă  în şedinţa desfășurată în sistem mixt  din ziua de 30 
septembrie 2021. 

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

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaț ilor adoptarea 
Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, cu amendamentele admise și respinse, redate în anexele ce fac parte integrantă din 
prezentul raport. 

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

 
 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 

      Mihai Alexandru Badea    Cristian-Tudor Băcanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert  parlamentar,       
Andrada Armencea     
 
 
                          
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020�


 
                                                                                                                                                          Anexa nr. 1 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise / Autor Motivare 

1.  LEGE pentru modificarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă 

  

2.  Art. I. – Legea nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.247 din 10 aprilie 2015, cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 
1. Articolul 524 va avea următorul 
cuprins: 

“Forma contestației  

Art.524. – Contestația se formulează 
în scris și se depune la instanța 
învestită cu soluționarea procesului în 
legătură cu care se invocă 
tergiversarea judecății. Contestația se 
poate formula și verbal în ședință, caz 
în care va fi consemnată, împreună cu 
motivele arătate de parte, în încheierea 
de ședință.” 
 

Nemodificat  



3.  2. Articolul 525 va avea următorul 
cuprins: 

“Competenta. Procedura de 
solutionare  

Art.525. - (l) Contestația este de 
competența instanței ierarhic 
superioare, care o soluționează în 
complet format din 3 judecători. Când 
procesul se judecă la Înalta Curte de 
Casație și Justiție, contestația se 
soluționează în completul de 5 
judecători. Când procesul se judecă de 
completul de 5 judecatori, contestația 
se soluționează de un alt complet de 5 
judecători.  

 

(2) Instanța învestită cu judecarea 
procesului va înainta de îndată 
contestația instanței competente, 
împreună cu o copie certificată de pe 
dosarul cauzei. Atunci când este 
posibil, acestea se trimit instanței 
ierarhic superioare în format 
electronic. 

 

 

Nemodificat 
 
 
 
 

 



(3) Formularea contestației nu 
suspendă judecata.  

(4) Instanța soluționează contestația în 
termen de 10 zile de la primirea 
dosarului. 

(5) Judecata se face în camera de 
consiliu, cu citarea părților, printr -o 
hotărâre care nu este supusă niciunei 
căi de atac, ce trebuie motivată în 
termen de 5 zile de la pronunțare. 

 (6) Dacă instanța găsește contestația 
întemeiată, va dispune ca instanța care  
judecă procesul să îndeplinească actul 
de procedură sau să ia măsurile legale 
necesare, arătând care sunt acestea și 
stabilind, când este cazul, un termen 
pentru îndeplinirea lor. 

(7) În toate cazurile, instanța care 
soluționează contestația nu va putea da 
îndrumări și nici nu va putea oferi 
dezlegări asupra unor probleme de 
fapt sau de drept care să anticipeze 
modul de soluționare a pricinii ori care 
să aducă atingere libertății 
judecătorului cauzei de a hotărî, 
conform legii, cu privire la soluția ce 
trebuie dată procesului.” 



4.  3. Art.526 va avea următorul 
cuprins: 

“Sancționarea contestatorului de 
rea-credință 

Art.526. – (1) Atunci când contestația 
a fost făcută cu rea-credință, autorul 
acesteia poate fi obligat la plata unei 
amenzi judiciare de la 500 lei la 2.000 
lei, precum și, la cererea părții 
interesate, la  plata de despăgubiri 
pentru repararea prejudiciului cauzat 
prin introducerea contestației. 

(2) Reaua-credință rezultă din 
caracterul vădit nefondat al 
contestației, precum și din orice alte 
împrejurări care îndreptățesc 
constatarea că exercitarea acesteia s-a 
făcut în alt scop decât acela pentru 
care legea o recunoaște. 
 

Nemodificat  

5.  Art. II. – Dispozițiile art.524-526 din 
Legea nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
precum și cu modificările aduse prin 
prezenta lege, sunt aplicabile și 
contestațiilor formulate după data 
intrării în vigoare a prezentei legi 

ART. II- Prin derogare de la art. 24 și 
25 din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare, procedura prevăzută de 
prezenta lege se aplică și contestațiilor 
formulate și nesoluționate până la 
momentul intrării sale în vigoare. 

O reformulare clarificatoare, deoarece 
este evident că legea se aplică 
procedurilor începute după intrarea sa în 
vigoare, însă intenția a fost de 
aplicabilitate și asupra procedurilor 
începute anterior, sub imperiul vechii 
legi și nefinalizate. Norma de procedură 
fiind de imediată aplicabilitate, ca 



 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Murariu Oana - USR 
 

principiu, nu vedem o problemă cu 
intenția inițiatorului, însă considerăm că 
este totuși necesară precizarea derogării 
de la regulile de aplicabilitate în timp 
menționate expres la art. 24 și 25 din 
Codul de procedură civilă. Ipoteza nu are 
nicio legătură cu proiectul de lege. Nu se 
respectă operațiunea de tehnică 
legislativă prin reglementarea unor 
aspecte fără nicio legătură în cuprinsul 
aceluiași corp de lege. 

6.  Art.III.- Paternitatea stabilită pe cale 
judecătorească poate fi contestată, de 
tatăl din afara căsătoriei sau de copil, 
în termen de 3 ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, dacă după 
rămânerea definitivă a hotărârii prin 
care a fost stabilită paternitatea au fost 
obținute probe noi prin procedee 
tehnico-științifice care nu erau 
disponibile la data solu ționării cauzei. 

(2) În caz de admitere a acțiunii 
prevăzute la alin.(1), prima hotărâre își 
pierde efectele de la data rămânerii 
definitive a celei de-a doua hotărâri. 
 

Nemodificat  

 
 
 
             



                                                             Anexa nr. 2 
   

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 

Nr 
Crt. 

Textul Senat Amendamente/ Autor 1.Motivare pentru susţinerea 
amendamentului 
2.Motivare pentru respingerea 
amendamentului 
 

Cameră 
Decizională 

1. 2. Articolul 525 va avea 
următorul cuprins: 

“Competenta. Procedura de 
solutionare  

(4) Instanța soluționează 
contestația în termen de 10 zile 
de la primirea dosarului. 

(5) Judecata se face în camera de 
consiliu, cu citarea părțil or, 
printr-o hotărâre care nu este 
supusă niciunei căi de atac, ce 
trebuie motivată în termen de 5 
zile de la pronunțare. 

 

 
 
 
 
 
 
4) Instanța soluționează dosarul în termen 
de 15 zile de la primirea dosarului. 
 
 
(5) Judecata se face în camera de consiliu, 
cu citarea părților, printr -o hotărâre care 
nu este supusă niciunei căi de atac, care 
va fi motivată odată cu pronunțarea. 
Autor: deputat Murariu Oana - USR 
 
 

1. Este necesar să facem pași și în 
materie civilă pentru motivarea 
hotărârilor odată cu pronunțarea, 
în urma deciziei CCR nr. 
233/2021, care are aprox. 1/3 din 
considerente aplicabile mutatis 
mutandis și în materie civilă. 
Timpul total pentru această 
procedură nu a fost diminuat. 
Putem să obișnuim treptat 
instanțele cu această abordare, pe 
diverse proceduri, până să 
generalizăm principiul 
 
2. Amendamentul a fost respins 
prin vot. 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaților 



2. Art.III.- Paternitatea stabilită pe 
cale judecătorească poate fi 
contestată, de tatăl din afara 
căsătoriei sau de copil, în termen 
de 3 ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, dacă 
după rămânerea definitivă a 
hotărârii prin care a fost stabilită 
paternitatea au fost obținute 
probe noi prin procedee tehnico-
științifice care nu erau 
disponibile la data soluționării 
cauzei. 

(2) În caz de admitere a acțiunii 
prevăzute la alin.(1), prima 
hotărâre își pierde efectele de la 
data rămânerii definitive a celei 
de-a doua hotărâri. 
 

ART. III 
Se elimină 
Autor: deputat Murariu Oana - USR 
 
 

1. Ipoteza nu are nicio legătură cu 
proiectul de lege. Nu se respectă 
operațiunea de tehnică legislativă 
prin reglementarea unor aspecte 
fără nicio legătură în cuprinsul 
aceluiași corp de lege. 
2.Prin vot s-a respins 
amendamentul. 
 

Camera 
Deputaților 
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