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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                          CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

              Bucureşti, 14.02. 2023 
             Nr.  Pl-x 14/2022 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.215 

alin.(1) şi completarea art.522 alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, trimisă cu adresa 
Plx 14/2022, înregistrată cu nr. 4c13/30 din 2 februarie 2022. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislative face parte din categoria legilor ordinare 

 
     

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

Laura VICOL 

florica.manole
Conform cu originalul
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                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                 Bucureşti,14 .02.2023 
                 Nr. Pl- x 14/2022 
                  

 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.215 alin.(1) şi completarea art.522 alin.(2) din Legea 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă  
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină 
și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea art.215 alin.(1) şi completarea 
art.522 alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă , transmisă cu adresa nr. Pl-x 14 din 2 februarie 2022, 
înregistrată sub nr. 4c-13/30 din 2 februarie 2022. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins proiectul de lege în data de 20 decembrie 2021. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 885 din 25 octombrie 2021, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații 

și propuneri. Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 7128 din 12 octombrie 2021, a avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri. 
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 Consiliul Superior al Magistraturii, prin adresa transmisă, susține faptul că actul normativ nu respectă cerința 
imperativă reglementată de art. 7 alin. (3) din Legea 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Guvernul, prin punctul de vedere transmis în data de 23 noiembrie 2021, nu susține adoptarea inițiativei legislative.  
Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii 

nr.134/2010. Potrivit expunerii de motive, adoptarea unui astfel de act normativ va contribui la buna administrare a şedinţei 
de judecată, în sensul evitării aglomerării sălilor de judecată, prin obligativitatea stabilirii unor intervale orare orientative 
diferite pe grupe de cauze, respectiv fixarea cauzelor în care se administrează probaţiune extinsă în intervalele finale ale 
şedinţei de judecată.  

În conformitate cu dispozițiile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină 
și imunități a examinat propunerea legislative în data de 10 mai 2022. 

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art.215 alin.(1) şi completarea art.522 
alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu amendamente admise, ce fac parte integrantă din raport.  

În ședința plenului Camerei Deputaților din data de 31 mai 2022 s-a hotărât retrimiterea proiectului de lege la 
Comisia juridică, de disciplină și imunități în vederea întocmirii unui raport suplimentar.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 14 februarie 2023.  
La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat membrii comisiei conform listei de prezență.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

 
                           PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR, 
                             Laura  VICOL                                                            Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 
 
 
            
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Andrada Armencea 
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Amendamente Admise 
 

Nr. 
crt 

Text inițiator Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

1 LEGE 
pentru modificarea art. 215 alin. (1) şi 
completarea arL 522 alin. (2) din 
Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă 
 

  

2 Articol unic. - 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 şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 

Art I. - La articolul 215 din 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, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul cuprins:  
 
Autor: deputat Oana Murariu 
 

Norme de tehnică legislativă având în 
vedere modificările subsecvente + o 
precizare de circumstanțiere 

3 a. Alineatul (1) al articolului 215 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Pentru fiecare şedinţă de judecată 
se va întocmi o listă cu procesele ce se 
dezbat în acea zi, care va fi afişată pe 
portalul instanţei şi Ia uşa sălii de 
şedinţă cu cel puţin o oră înainte de 
începerea acesteia. Lista va cuprinde şi 
intervalele orare orientative fixate 
pentru strigarea cauzelor, fiind 
obligatorie stabilirea unor intervale 
orare diferite pe grupe de cauze, 
respectiv fixarea cauzelor în care se 

,,(1)Pentru fiecare şedinţă de judecată se va 
întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea 
zi, care va fi afişată pe portalul instanţei şi la uşa 
sălii de şedinţă cu cel puţin o oră înainte de 
începerea acesteia. Lista va cuprinde şi 
intervalele orare orientative fixate pentru 
strigarea cauzelor, fiind obligatorie stabilirea 
unor intervale orare diferite pe grupe de cauze, 
respectiv fixarea cauzelor în care se 
administrează probațiune extinsă de regulă în 
intervalele finale ale ședinței de judecată. 
Dispoziţiile art. 220 sunt aplicabile.” 
 
Autor: deputat Oana Murariu 
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administrează probaţiune extinsă în 
intervalele finale ale şedinţei de 
judecată. Dispoziţiile art. 220 sunt 
aplicabile. ” 

 

4 b. La articolul 522 alineatul (2) 
după punctul 4 se introduce un nou 
punct, pct. 5, cu următorul cuprins: 

„5. când instanţa şi-a nesocotit 
obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. 

(1). ” 
 

Se elimină 
Autor: deputat Oana Murariu 

După înregistrarea inițiativei legislative 
procedura contestației privind 

tergiversarea procesului a suferit 
modificări legislative prin soluționarea 
sa de către un alt complet de judecată. 
Intenția inițială a proiectului pe această 
latură este incompatibilă cu noua formă 

a procedurii. 
5  Art. II. - În termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul 
Superior al Magistraturii are obligația creării 
unei secțiuni speciale pe pagina sa de internet în 
vederea sesizărilor, chiar și anonime, cu privire 
la nerespectarea dispozițiilor art. 215 din Legea 
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
 
Autor: deputat Oana Murariu 

E necesară și stipularea unui remediu la 
îndemâna justițiabililor în vederea 
asigurării respectării fixării cauzelor de 
judecată pe ore. 

6  Art. III. - Secția pentru judecători din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii verifică o 
dată pe lună sesizările înregistrate cu privire la 
nerespectarea dispozițiilor art. 215 din Legea 
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 
și informează președinții instanțelor în cazul 
cărora au fost primite sesizări pentru a efectua 
verificări și informări în vederea respectării 
acestor dispoziții legale. 
 
Autor: deputat Oana Murariu 

E necesară și stipularea unui remediu la 
îndemâna justițiabililor în vederea 
asigurării respectării fixării cauzelor de 
judecată pe ore. 
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