
 

   
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                  

                 București, 25 octombrie 2022 

                                                                                           PL-x 560/2022 

      

Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.651 din Codul de 

Procedură Civilă, aprobat prin Legea nr.134/2010, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.PL-x 560 

din 4 octombrie 2022, înregistrat cu nr. 4c-13/839 din 4 octombrie 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare.  

 

 

 

      PREŞEDINTE 

 

Laura VICOL 

 

 
 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
rodica.penescu
Conform cu originalul
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  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE  

DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 25 octombrie 2022                         

             PL-x 560/2022 

  

 
 RAPORT  

 asupra 
Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.651 din Codul de Procedură Civilă, aprobat prin Legea 

nr.134/2010 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea art.651 din Codul de Procedură Civilă, aprobat prin Legea nr.134/2010, trimis Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.PL-x 560  din 4 octombrie 2022, înregistrat cu nr.4c-13/839 din 4 octombrie 2022. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 27 septembrie 

2022, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.651 alin.(1) din Legea nr.134/2010 privind Codul de 

Procedură Civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform Expunerii de motive, “finalitatea urmărită 

de prezentul proiect de lege este de a conduce la o reglementare clară și concisă cu privire la competența generală, materială 

și în special teritorială a instanțelor judecătorești de executare având în vedere existența unor norme cu caracter derogatoriu, 

norme care trebuie să fie în conformitate cu principiul disponibilității.” 
Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform adresei cu nr.567 din 19 mai 2022. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
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Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform adresei cu nr.2832 din 10 mai 2022. 

Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative în forma pezentată, conform punctului de vedere 

transmis Senatului și înregistrat cu nr.371 din 11 august 2022. 

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de lege, cu o propunere de reformulare, conform 

avizului cu nr.10455 din 18 iulie 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat nefavorabil proiectul de 

lege, cu majoritate de voturi, în şedinţa din ziua de 18 octombrie 2022, conform adresei cu nr.4c-6/616 din 19 octombrie 

2022. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din ziua de 25 

octombrie 2022. 

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

În temeiul prevederilor art.56 și art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, la lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, dl. Mihai Pașca, secretar de stat în Ministerul Justiției. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea art.651 din Codul de Procedură Civilă, aprobat prin Legea nr.134/2010, cu amendamentele 

admise din Anexa la prezentul raport. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 

 

                  Laura VICOL                                                                                                               Ladányi László-Zsolt    

 

 

 
 

 

 

Consilier parlamentar,  

Rodica Penescu 
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Anexa 

 

AMENDAMENTE ADMISE: 

la 

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.651 din Codul de Procedură Civilă, aprobat prin Legea 

nr.134/2010 
 

Nr. 

crt. 

Legea nr.134/2010 

Forma în vigoare 

Text  

Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor  

1.   

LEGE pentru modificarea și 

completarea art.651 din Codul de 

Procedură Civilă, aprobat prin 

Legea nr.134/2010 
 

 

 

Titlul legii se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

LEGE pentru modificarea 

alin.(1) al art.651 din Legea 

nr.134/2010 privind Codul 

de procedură civilă 

 

Autori amendament: 

Laura Vicol, deputat PSD,  

Gabriel Andronache și Ioan 

Cupșa, deputați PNL 

 

Aprobat: 

Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

 

Tehnică legislativă. 

2. 

 

 I.- La alineatul (1) al articolului 

651 cu titlu marginal “Instanța 

de executare” după teza II a se 

introduce o nouă teză, teza a III-

a având următorul cuprins: 

Articol unic. – Alineatul (1) 

al articolului 651 din Legea 

nr.134/2010 privind Codul 

de procedură civilă, 

republicată în Monitorul 

Tehnică legislativă. 
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Oficial al României, Partea 

I, nr.247 din 10 aprilie 2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare, se 

modifică și va avea 

următorul cuprins: 

  

Aprobat: 

Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

3. Art. 651: Instanţa de 

executare 

(1)Instanţa de executare este 

judecătoria în a cărei 

circumscripţie se află, la data 

sesizării organului de executare, 

domiciliul sau, după caz, sediul 

debitorului, în afara cazurilor în 

care legea dispune altfel. Dacă 

domiciliul sau, după caz, sediul 

debitorului nu se află în ţară, 

este competentă judecătoria în a 

cărei circumscripţie se află, la 

data sesizării organului de 

executare, domiciliul sau, 

după caz, sediul creditorului, 

iar dacă acesta nu se află în 

ţară, judecătoria în a cărei 

circumscripţie se află sediul 

biroului executorului 

 

 

 

 

“Art.651. Instanța de executare 

 

(1) Instanța de executare este 

judecătoria în a cărei 

circumscripție se află, la data 

sesizării organului de executare, 

domiciliul sau, după caz sediul 

debitorului, în afara cazurilor în 

care legea dispune altfel. Dacă 

domiciliul sau, după caz, sediul 

debitorului nu se află în țară, este 

competentă judecătoria în a cărei 

circumscripție se află sediul 

biroului executorului 

judecătoresc învestit de creditor. 

Dispozițiile art.112 și art.127 se 

La articolul 651, alineatul (1) 

se modifică si va avea 

următorul cuprins:  

 

„Art.651 - Instanța de 

executare 

(1) Instanța de executare este 

judecătoria în a cărei 

circumscripție se află, la data 

sesizării organului de 

executare, domiciliul sau, 

după caz, sediul debitorului, 

în afara cazurilor în care legea 

dispune altfel. Dacă 

domiciliul sau, după caz, 

sediul debitorului nu se află 

în tară, este competentă 

judecătoria în a cărei 

circumscripție se află, la data 

Motivare 

amendament 

inițiatori: 

Corelare cu textul 

legii în vigoare. 

Conform avizului 

pozitiv al C.S.M. 

Art.651:  

Instanţa de executare 

 

(1) Instanţa de 

executare este 

judecătoria în a cărei 

circumscripţie se află, 

la data sesizării 

organului de 

executare, domiciliul 

sau, după caz, sediul 

debitorului, în afara 

cazurilor în care legea 

dispune altfel. Dacă 

domiciliul sau, după 
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judecătoresc învestit de 

creditor. 

 

*) Prin Decizia nr. 17/2020, 

Înalta Curtea de Casaţie şi 

Justiţie stabileşte că în 

interpretarea şi aplicarea unitară 

a dispoziţiilor art. 651 alin. (1) 

din Codul de procedură civilă, 

competenţa materială de 

soluţionare a contestaţiilor 

privind executarea silită 

începută de creditorii bugetari în 

temeiul dispoziţiilor art. 143 

alin. (1) teza finală din Legea 

nr. 85/2014 aparţine 

judecătorului-sindic învestit cu 

procedura de insolvenţă în care 

se formulează respectivele 

contestaţii, potrivit art. 45 alin. 

(1) lit. r) şi alin. (2) din Legea 

nr. 85/2014. 

(la data 20-ian-2021 Art. 651, 

alin. (1) din cartea V, titlul I, 

capitolul III a se vedea referinte 

de aplicare din Actul 

din Decizia 17/2020 ) 

*) Prin Decizia 

nr. 20/2021 Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie admite 

recursul în interesul legii şi 

aplică în mod corespunzător.”  

 

sesizării organului de 

executare, domiciliul sau, 

după caz, sediul 

creditorului, iar dacă acesta 

nu se află în tară, 

judecătoria  în a cărei 

circumscripție se află sediul 

biroului executorului 

judecătoresc învestit de 

creditor. Dispozițiile art. 112 

și ale art. 127 se aplică în 

mod corespunzător." 

Autori amendament: 

Laura Vicol, deputat PSD,  

Gabriel Andronache și Ioan 

Cupșa, deputați PNL 

și 

CONSILIUL SUPERIOR 

AL MAGISTRATURII 

 

 

Aprobat: 

Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

caz, sediul debitorului 

nu se află în ţară, este 

competentă 

judecătoria în a cărei 

circumscripţie se află, 

la data sesizării 

organului de 

executare, domiciliul 

sau, după caz, sediul 

creditorului, iar dacă 

acesta nu se află în 

ţară, judecătoria în a 

cărei circumscripţie se 

află sediul biroului 

executorului 

judecătoresc învestit 

de creditor. 

 

OBSERVAȚIE  
DEPARTAMENTUL 

LEGISLATIV al 

Camerei Deputaților 

 

Se solicită: 

- Eliminarea 

denumirii 

marginale 

„Art.651 - 

Instanța de 

executare”, ce  

precede alin.(1). 

 

 

https://idrept.ro/00217186.html
https://idrept.ro/00164225.htm
https://idrept.ro/00164225.htm
https://idrept.ro/00217186.htm#do
https://idrept.ro/00226233.htm
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stabileşte că, în interpretarea şi 

aplicarea unitară a dispoziţiilor 

art. 651 alin. (1) din Codul de 

procedură civilă, instanţa de 

executare competentă teritorial 

să soluţioneze contestaţia la 

executare propriu-zisă formulată 

de unul dintre debitorii la care 

se referă titlul executoriu este 

judecătoria care a încuviinţat 

executarea silită a acelui titlu 

executoriu, în afara cazurilor în 

care legea dispune altfel. 

(la data 11-nov-2021 Art. 651, 

alin. (1) din cartea V, titlul I, 

capitolul III a se vedea referinte 

de aplicare din Actul 

din Decizia 20/2021 ) 

(2)Schimbarea domiciliului sau 

sediului debitorului ori, după 

caz, al creditorului după 

începerea executării silite nu 

atrage schimbarea competenţei 

instanţei de executare. 

(3)Instanţa de executare 

soluţionează cererile de 

încuviinţare a executării silite, 

contestaţiile la executare, 

precum şi orice alte incidente 

apărute în cursul executării 

silite, cu excepţia celor date de 

https://idrept.ro/00226233.htm#do
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lege în competenţa altor instanţe 

sau organe. 

(la data 04-feb-2016 Art. 651, 

alin. (3) din cartea V, titlul I, 

capitolul III modificat de Art. I, 

punctul 6. din Ordonanta 

urgenta 1/2016 ) 

(4)Dacă prin lege nu se dispune 

altfel, instanţa de executare se 

pronunţă prin încheiere 

executorie, care poate fi atacată 

numai cu apel, în termen de 10 

zile de la comunicare. 

(la data 24-mar-2017 Art. 651, 

alin. (4) din cartea V, titlul I, 

capitolul III modificat de Art. 1, 

punctul 5. din Legea 17/2017 ) 
 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  

Rodica Penescu 
 

https://idrept.ro/00175836.htm#do|ari|pt6
https://idrept.ro/00175836.htm#do|ari|pt6
https://idrept.ro/00184513.htm#do|ar1|pt5

