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Parlamentul Romaniei 
Senat

Comisia juridicd, de numiri, disciplind, imunitdti si validdri

Nr. XIX/177/2017/2021

RAPORT SUPLIMENTAR

asupra Legii privind aprobarea Ordonanpei de urgenpd a 

Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, 
precum pentru instituirea unor mdsuri necesare pregdtirii 

punerii in aplicare a unor dispozipii din 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedurd civild 

^i pentru modificarea ^i completarea Legii nr. 134/2010 

privind Codul de procedurd civild-

ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 377 din 31 mai 2017

In conformitate cu prevederile art.109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu ' 
modificarile ulterioare, in sedinta din data de 22 martie 2021, prin adresa nr. 
L643/2016 din data de 22 martie 2021, plenul Senatului a hotarat trimiterea spre 
reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr. 
95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum ^i pentru instituirea unor masufi 
necesare pregatirii punerii in aplicare a unor dispozipii din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedurd civild ^i pentru modificarea ^i completarea Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedurd civild- L643/2016- ca urmare a Deciziei Curtii 
Constitutionale nr. 377 din 31 mai 2017, publicatd in Monitorul Oficial, Partea / nr. 586 din 
21 iulie 2017, in vederea intocmirii unui raport suplimentar de catre Comisia juridica, 
de numiri, disciplina, imunitafi $i validari.

Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare, in forma ini^iala a proiectului de 
lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta, prorogarea unor termene prevazute de 
Legea nr.2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instan^;eIor judecatore§ti, 
precum §i pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedura civila, in scopul asigurarii condijiilor pentru implementarea masurilor 
administrative prevazute in Codul de procedura civila actual ji o buna func^ionare a 
instanjelor judecatore^ti, interven5;iile legislative bind motivate in Nota de fundamentare 
prin „termenul foarte scurt ramas pana la data de 31 decembrie 2016".



Consiliul Legislativ a analizat proiectul de ordonanta de urgenta I-a avizat 
favorabil cu observajii propuneri.

Potrivit punctului de vedere transmis Camerei Deputatilor de Guvernul Romaniei in 
data de 16 martie 2017, se sustine adoptarea proiectului de lege in forma adoptata de 
Guvern.

In cadrul procedurii de reexaminare ca urmare a Deciziei Curtii 
Constitutionale nr. 377 din 31 mai 2017, in ^edinfa din data de 10 decembrie 2019, 
membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari au dezbatut si analizat 
legea in forma trimisa la promulgare si decizia Curtii Constitutionale si au hotarat, cu 
unanimitate de voturi ale celor prezenti, respingerea ordonantei de urgent, adoptand 
in acest sens un raport de admitere, cu amendamente admise, asupra legii privind 
respingerea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr. 95/2016.

Plenul Senatului, in sedintB din 22 martie 2021, a hotarat trimiterea spre 
reexaminare a acestui proiect legislativ, in vederea intocmirii unui raport suplimentar.

Astfel, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2016 
pentru prorogarea unor termene, precum ji pentru instituirea unor masuri necesare 
pregatirii punerii in aplicare a unor dispozi^ii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedura civila ^i pentru modificarea ^i completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de . 
procedura civila- L643/2016- ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 377 din 31 
mai 2017, s-a aflat pe ordinea de zi a sedintei Comisiei juridice din data de 7 aprilie 
2021, in vederea dezbaterii si adoptarii unui raport suplimentar.

Cu acest prilej au fost analizate legea in forma trimisa la promulgare, decizia Curtii 
Constitutionale precum §i raportul initial al comisiei, depus in data de 16 decembrie 2019.

Avand in vedere urmatoarele aspecte:
- In sedinta din 16 ianuarie 2017, membrii Comisiei juridice au adoptat, cu 

unanimitate de voturi, un raport de admitere a proiectului de lege pentru 
aprobarea O.U.G. nr. 95/2016;

- In data de 1 februarie 2017, plenul Senatului adopta acest proiect de lege, 
care continea un singur articol, respectiv articolul unic prin care se aproba 
aceasta ordonanta de urgenta;

- In cadrul procedurii de dezbatere si adoptare la Camera Deputatilor, 
proiectul legislativ este completat cu doua noi articole, art. II si art. Ill, care 
modifica sau completeaza art. 509 si art. 511 din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificarile §i completarile 
ulterioare;

- In data de 9 mai 2017, Camera Deputatilor adopta proiectul de lege in 
calitate de Camera decizionala, in aceasta forma;



In data de 11 mai 2017 s-a depus sesizare de neconstitutionalitate; autor: Inalta 
Curte de Casatie si Justitie;
Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 377 din 31 mai 2017, admite 
obiectia de neconstitutionalitate si constata ca prevederile art. II si III din
Legea privind aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.95/2016 
pentru prorogarea unor termene, precum §i pentru instituirea unor masuri 
necesare pregatirii punerii in aplicare a unor dispoziJ:ii din Legea nr.134/2010 
privind Codul de procedura civila §i pentru modificarea §i completarea Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedura civila sunt neconstitutionale,

in sedinta din data de 7 aprilie 2021, membrii Comisiei juridice au constatat si faptul 
ca prevederile art. I nu mai produc efecte, situatia juridica reglementata la 
momentul emiterii ordonantei de urgenta fiind depasita.

Pentru respectarea normelor de tehnica legislativa, in considerarea 
dispozitiilor art. 115 alin. [7) din Constitutia Romaniei, republicata, conform carora 
"Ordonanfele cu care Parlamentul a fost sesizat se aproba sau se resping printr-o lege in 
care vor fi cuprinse si ordonanfele ale caror efecte au incetat potrivit alineatului (3).", s-au 
formula! si admis amendamentele prin care se propune respingerea ordonantei de 
urgenta.

In consecin^, cu majoritate de voturi ale membrilor comisiei prezenti la 
sedinta din data de 7 aprilie 2021, a fost adoptat un raport suplimentar de admitere, 
cu amendamente admise, asupra Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 95/2016.

Amendamentele admise sunt cuprinse in anexa- parte integranta din 
prezentul raport suplimentar.

La dezbaterea proiectului legislativ a participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, domnul Mihai 
Pasca, secretar de stat in Ministerul JustiJiei.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i ^i validari supune spre dezbatere §\ 
adoptare, Plenului Senatului, raportul suplimentar de admitere, cu amendamente 
admise, asupra Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum §i pentru instituirea unor masuri 
necesare pregatirii punerii in aplicare a unor dispozitii din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedura civila.

Prin adoptarea acestui raport se va supune votului plenului Senatului Legea 
privind respingerea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr. 95/2016.

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 
ordinare §i urmeaza a fi supusa dezbaterii §i adoptarii in conformitate cu prevederile 
art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata.



Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitujia Romaniei, republicata, ale 
art.92 alin.(7] pct.l jSin Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare,
Senatul este prim^^amera sesizata.

Secretar,

Senato'r^ Senator Laura- Mihaela FULGEANU- MOAGHER
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Anexa la raportul suplimentar

Nr. XIX/177/2017/2021

AMENDAMENTE ADMISE

asupra Legii privind aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.95/2016

pentru prorogarea unor termene, precum pentru instituirea unor masuri necesare pregatirii punerii in aplicare a unor 

dispoz4ii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila si pentru modificarea si completarea

Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila- (L643/2016),

ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 377 din 31 mai 2017

Legea trimisa la 
promulgare, in urma 
adoptarii de Camera 

Deputatilor

Observatii/ motivareLegea 134/2010 
privind Codul de 
Procedura Civila

Text adoptat de Senat, 
ca prima Camera 

sesizata

Amendamente admise cu 
majoritate de voturi de 

Comisia juridica

Nr.
crt.

Amendament formulat 
de membrii Comisiei 
juridice.

1.
Titiul legiiTitiul legii Titiul legii

Lege privind aprobarea 
Ordonant;ei de urgen^a 

Guvernului 
nr.95/2016 pentru 
prorogarea 
termene, precum §i 
pentru instituirea unor

Lege privind respingerea 
Ordonan^ei de urgen^a a 
Guvernului

Lege privind aprobarea 
Ordonan^ei de urgen5;a 

Guvernului 
nr.95/2016 pentru 
prorogarea 
termene, precum §i

nr.95/2016 
pentru prorogarea unor 
termene, precum ^i pentru 
instituirea unor masuri

a
a

unor
unor

necesare pregatirii punerii in

1



Text adoptat de Senat, 
ca prima Camera 

sesizata

Legea trimisa la 
promulgare, in urma 
adoptarii de Camera 

Deputatilor

Legea 134/2010 
privind Codul de 
Procedura Civila

Observatii/ motivareAmendamente admise cu 
majoritate de voturi de 

Comisia juridica

Nr.
crt.

masuri 
pregatirii punerii in 
aplicare a 
dispozijii din Legea 
nr.134/2010 privind 
Codul de procedura
civila si------pentru
modificarea

aplicare a unor dispozi^;ii din 
Legea nr.134/2010 privind 
Codul de procedura civila

pentru instituirea unor 
masuri 
pregatirii punerii in 
aplicare 
dispozi^ii din Legea nr. 
134/2010 
Codul de procedura 
civila

necesare
necesare

unor
a unor

privind

fi
completarea Legii nr.
134/2010------privind
Codul de procedura
VI V net

Art—I- Se aproba 
Ordonan^ 
urgenfa a Guvernului 
nr.95
decembrie 
pentru prorogarea 

termene, 
precum §i pentru 
instituirea 
masuri 
pregatirii punerii in

Articol unic.- Se respinge
Ordonanja de urgen{:a a 
Guvernului nr.95 din 8 
decembrie 2016 pentru 
prorogarea unor termene, 
precum §i pentru instituirea 

masuri

Articol unic.
aproba Ordonanfa de 
urgen^a a Guvernului 
nr.95 din 8 decembrie 

pentru 
unor

Se Amendament formulat 
de membrii Comisiei 
juridice.

2.
de

din 8
20162016

prorogarea 
termene, precum 5i 
pentru instituirea unor 
masuri 
pregatirii punerii in 
aplicare

unor unor necesare 
pregatirii punerii in aplicare a 
unor dispozi^ii din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de 
procedura civila, publicata in

unornecesare
necesare

a unor

2



Legea 134/2010 
privind Codul de 
Procedura Civila

Text adoptat de Senat, 
ca prima Camera 

sesizata

Legea trimisa la 
promulgare, in urma 
adoptarii de Camera 

Deputatilor

Observatii/ motivareAmendamente admise cu 
majoritate de voturi de 

Comisia juridica

Nr.
crt.

dispozijiii din Legea nr. 
134/2010 
Codul de procedura 
civila, publicata in 
Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, nr. 
1009 din 15 decembrie 
2016.

aplicare 
dispozilii din Legea 
nr. 134/2010 privind 
Codul de procedura 
civila, publicata in 
Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, 
nr. 1009 din 15 
decembrie 2016.

Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr. 1009 din 15 
decembrie 2016.

a unor
privind

Art. II se elimina.3. Art. II. - 
134/2010 
Codul de procedura 
civila, republicata in 
Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, 
nr. 247 din 10 aprilie 
2015, cu modificarile 

completarile

Legea nr. 
privind

Conform deciziei Curtii 
Constitutionale, acest 
articol este declarat 
neconstitutional. 
Formula! de membrii 

pentru 
respectarea prevederilor 
art. 147 alin.(2) din 
Constitutia Romaniei.

comisiei

si
ulterioare, 
modifica si 
completeaza dupa

se
se

3



Legea 134/2010 
privind Codul de 
Procedura Civila

Text adoptat de Senat, 
ca prima Camera 

sesizata

Legea trimisa la 
promulgare, in urma 
adoptarii de Camera 

Deputatilor

Observatii/ motivareAmendamente admise cu 
majoritate de voturi de 

Comisia juridica

Nr.
crt.

cum urmeaza:

1. La articolul 509 
alineatul (1), dupa 
punctul 
introduc patru noi 
puncte, punctele 12- 

urmatorul

11 se

15, cu 
cuprins:

„12. cand, dupa 
pronuntarea 
hotararii definitive, 
Curtea
Constitutionala 
adopta o decizie prin 
care se declara ca 
fiind
neconstitutionale 
dispozitiile legale pe 
care s-a intemeiat 
hotararea definitiva.
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Legea 134/2010 
privind Codul de 
Procedura Civila

Text adoptat de Senat, 
ca prima Camera 

sesizata

Legea trimisa la 
promulgare, in urma 
adoptarii de Camera 

Deputatilor

Observatii/ motivareAmendamente admise cu 
majoritate de voturi de 

Comisia juridica

Nr.
crt.

ale carei 
considerente si/sau 
dispozitiv 
contrare hotararii 
definitive;

sau

sunt

13. hotararea este 
pronuntota cu 
incalcarea 
prevederilor 
constitutionale, chiar 
daca aspectul de 
ordine publica nu a 
fost invocat in fata 
instantelor 
judecatoresti;

14. hotararea este 
pronuntata 
nerespectarea 
dispozitiilor 
deciziilor Curtii
Constitutionale, 
precum si

cu

a

5



Legea trimisa la 
promulgare, in urma 
adoptarii de Camera 

Deputatilor

Legea 134/2010 
privind Codul de 
Procedura Civila

Text adoptat de Senat, 
ca prima Camera 

sesizata

Observatii/ motivareAmendamente admise cu 
majoritate de voturi de 

Comisia juridica

Nr.
crt.

considerentelor
acestora;

15. cand hotararea 
nelegala 

pronun^nd sanctiuni 
in temeiul unor 
dispozitii legale care 
nu erau in vigoare la 
data la care s-a nascut 
raportul juridic
dedus judecatii."

este

2. La art. 509, 
alineatul 
modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

4.
(2) se

Art. 509

(2) Pentru motivele 
de revizuire prevazute 
la alin. (1] pet. 3, dar 
numai in ipoteza 
judecatorului, pet. 4, 
pet. 7-10 sunt supuse 
revizuirii §1 hotararile 
eare nu evoea fondul.

"(2) Pentru motivele 
de revizuire prevazute 
la alin. [1) pet. 3, dar 

ipotezainnumai 
judeeatorului, pet. 4, 
pet. 7-15 sunt supuse 
revizuirii §i hotararile
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Legea 134/2010 
privind Codul de 
Procedura Civila

Text adoptat de Senat, 
ca prima Camera 

sesizata

Legea trimisa la 
promulgare, in urma 
adoptarii de Camera 

Deputatilor

Observatii/ motivare
Amendamente admise cu 
majoritate de voturi de 

Comisia juridica

Nr.
crt.

care nu evoca fondul."
3. La articolul 511, 
dupa alineatul (3) se 
introduc doua noi 
alineate, alineatele 
(3)^ si (3)2. cu 
urmatorul continut:

5.

„(3)^ Pentru motivele 
prevazute la art. 509 
alin. (1) punctele 13- 
15, termenul este de 
12 luni de la data 
ramanerii definitive a 
hotararii 
judecatoresti."

(3)^ Pentru motivele 
prevazute la art. 509 
alin. [1) punctul 12, 
termenul este de 12 
luni de la data 
publicarii 
Monitorul Oflcial al

in
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Legea 134/2010 
privind Codul de 
Procedura Civila

Text adoptat de Senat, 
ca prima Camera 

sesizata

Legea trimisa la 
promulgare, in urma 
adoptarii de Camera 

Deputatilor

Observatii/ motivareAmendamente admise cu 
majoritate de voturi de 

Comisia juridica

Nr.
crt.

Romaniei, Partea I, a 
deciziilor Curtii
Constitutionale.

6. Art. III. Art. Ill se elimina. Conform deciziei Curtii 
Constitutionale, acest 
articol este declarat 
neconstitutional. 
Formulat de membrii 
comisiei

in situatiile prevazute 
la art. 511 alin. (3)isi 

Legea 
privind

(3)2 din
134/2010 
Codul de procedura 
civila, republicata, cu 
modificarile

pentru 
respectarea prevederilor 
art. 147 alin.(2] din 
Constitutia Romaniei.si

completarile 
ulterioare, inclusiv cu 
cele aduse prin 
prezenta lege, in care 
hotararea
judecatoreasca sau 
Decizia Curtii 
Constitutionale, dupa 
caz, este anterioara 
intrarii in vigoare a 
prezentei legi.
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V'

Legea 134/2010 
privind Codul de 
Procedura Civila

Text adoptat de Senat, 
ca prima Camera 

sesizata

Legea trimisa la 
promulgare, in urma 
adoptarii de Camera 

Deputatilor

Observatii/ motivareAmendamente admise cu 
majoritate de voturi de 

Comisia juridica

Nr.
crt.

termenul este de 12 
luni de la data intrarii 
in vigoare a prezentei 
legi.
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