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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind protecţia 

consumatorilor cu privire la costul total al creditării 
si la cesiunea de creanţe
> 9

Analizând propunerea legislativă privind protecţia 
consumatorilor cu privire la costul total al creditării şi la cesiunea 

de creanţe (b418/20.09.2021), transmisă de Secretariatul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/4697/27.09.2021 şi înregistrat la 
Consiliul Legislativ cu nr.D856/28.09.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata şi al art.46 
alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 

stabilirea unor măsuri destinate protecţiei consumatorilor, „în scopul 
menţinerii echilibrului contractual şi al asigurării integrităţii pieţei 
fînanciar-bancare interne''.

2. Prin obiectul său de reglementare, prezenta propunere se 

încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, prima Cameră 
sesizată este Senatul.

3. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.

4. Semnalăm că, la Consiliul Legislativ, au fost trimise spre 
avizare, de către Secretarul General al Senatului, propunerea legislativă 

privind protecţia consumatorilor împotriva cesiunilor speculative de 
creanţe, cu adresa nr.b453/19.09.2019, precum şi propunerea



legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor 

excesive, cu adresa nr.b452/19,09.2019, având obiect similar de 

reglementare cu prezentul proiect, propuneri care au fost retrase de către 
iniţiator la data de 23.10.2019.

Totodată, Consiliul Legislativ a primit spre avizare, de la 

Secretarul General al Senatului,- -propunerea legislativă—privind 

protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, cu adresa 

nr,b496/23.10,2019, pentru care s-a emis avizul favorabil cu observaţii 

şi propuneri nr.923/05.11.2019, precum şi propunerea 

legislativă privind protecţia consumatorilor contra cesiunilor 

speculative de creanţe, cu adresa nr.b493/23.10,2019, pentru care s-a 

emis avizul favorabil cu observaţii şi propuneri nr.920/50.11.2019, 
având obiect similar de reglementare cu prezenta propunere legislativă.

5. Menţionăm că, în raport de obiectul prezentei propuneri 

legislative, sunt incidente următoarele reglementări:
a) Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările

ulterioare;
b) Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Legea nr,296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu 

modificările ulterioare;
d) Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 

încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;
e) Legea nr,363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale 

comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor 

cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările 

şi completările ulterioare;
f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind 

contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.288/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare;
g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/2016 privind 

contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 

consumatori, cu modificările ulterioare.
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6. Din analizarea conţinutului propunerii legislative de faţă, se 

constată faptul că aceasta cuprinde o serie de dispoziţii care fac deja 

obiectul unor acte normative în vigoare {exempli gratia: definirea unor 

termeni şi expresii, cesiunea de creanţă), acestea putând fi, eventual, 
avute în vedere în perspectiva unor posibile modificări şi/sau completări 

ale reglementărilor de bază. —
A

In acest context, amintim următoarele acte normative specifice 

domeniului de creditare, care pot fi avute în vedere în procesul iniţierii 

unor propuneri legislative de modificare şi/sau completare:
a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.288/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare;

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr,52/2016, cu modificările
ulterioare.

7. Potrivit art.l4 alin,(l) din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, reglementările de acelaşi nivel 

şi având acelaşi obiect se cuprind, de regulă, într-un singur act 

normativ.
Menţionăm că, în jurisprudenţa sa (de exemplu: Decizia 

nr.214/2019), Curtea Constituţională a constatat că nerespectarea 

principiului unicităţii reglementării poate constitui motiv pentru 

declararea neconstituţionalităţii actelor normative cu putere de lege. 
Astfel, Curtea a reţinut că, ^,deşi normele de tehnică legislativă nu au 

valoare constituţională, (...) prin reglementarea acestora legiuitorul a 

impus o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act 

normativ, a căror respectare este necesară pentru a asigura 

sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum şi 

conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ. 
Astfel, respectarea acestor norme concură la asigurarea unei legislaţii 
care respectă principiul securităţii raporturilor juridice, având 

claritatea şiprevizibilitatea necesară (...) Astfel, Curtea a constatat că 

reglementarea adoptată cu nerespectarea normelor de tehnică 

legislativă determină apariţia unor situaţii de incoerenţă şi 

instabilitate, contrare principiului securităţii raporturilor juridice^\ 

Luând în considerare aspectele învederate anterior, menţionăm că 

orice proiect de act normativ trebuie să respecte cerinţele prevăzute de 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
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completările ulterioare, cu referire, în principal, la stabilitatea 

fondului reglementar activ, precum şi la necesitatea evitării 
paralelismelor legislative. Astfel:

a) „Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, 
suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi 
efîcienţă legislativă. Soluţiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic 

fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica 

legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul 
reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu 

legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este 

parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului” (art.6 alin,(l));
b) „Reglementările de acelaşi nivel şi având acelaşi obiect se 

cuprind, de regulă, într-un singur act normativ” (art.l4 alin.(l));
c) „în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi 

reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ 

ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor 

conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere” (art. 16 alin. (1)).
8. In legătură cu art.4 - 6, este de analizat dacă, în funcţie de sfera 

semantică a conceptului de „economie de piaţă”, soluţiile legislative 

preconizate sunt în acord cu art. 135 alin.(2) lit.a) din Legea 

fundamentală, cu referire la libertatea comerţului.
In acest context, menţionăm că, prin Decizia nr.498/2012, Curtea 

Constituţională a statuat că considerarea specificului economiei de 

piaţă, statul nu mai este deţinătorul exclusiv al tuturor pârghiilor 

economice, rolul său fiind limitat la crearea cadrului general, 
economic, social şi politic, necesar pentru derularea activităţii 

operatorilor economici, ceea ce implică adoptarea unor reglementări 

restrictive, dar în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor 

şi intereselor legitime ale tuturor, reglementări care nu pot afecta 

substanţa drepturilor (...). Conceptul economiei de piaţă este un 

concept viu, evolutiv, astfel încât Curtea nu îl poate interpreta ca pe 

unul cu conţinut fix, imuabil, ci având în vedere situaţia 

socioeconomică a statuluC.
Totodată, prin aceeaşi decizie. Curtea a constatat că „m precedent, 

a respins ca neîntemeiată o excepţie de neconstituţionalitate având un 

obiect similar, prin Decizia nr.92 din 20 ianuarie 2009, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.lî2 din 25 februarie 2009, 
însă, în cauza de faţă. Curtea şi-a reconsiderat jurisprudenţa, tocmai
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datorită aplicării unei noi viziuni evolutive asupra modului de 

interpretare a principiilor statuate de art.J35 din Constituţie, ceea ce 

determină în prezent un conţinut complex al dreptului la libertate 
economică şi, pe cale de consecinţă, un nivel de protecţie constituţional 
superior în privinţa acestuia^'.

9. Din punct de vedere al tehnicii legislative, facem următoarele
observaţii:

a) la art.2, având în vedere că norma este structurată dintr-un 
singur alineat, se impune eliminarea marcării acesteia cu cifra „(1)”, 
observaţie valabilă şi pentru art.4.

La lit.a), pentru rigoare în exprimare, în locul sintagmei „care 

intră sub incidenţa prezentei legi” se va scrie expresia „care intră sub 

incidenţa dispoziţiilor prezentei legi”.
Reţinem observaţia şi pentru art.3 alin.(l).
La lit.b), având în vedere că prin art.130 pct.2 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.52/2016, cu modificările ulterioare, au fost 
aduse mai multe invervenţii legislative asupra Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010, printre care şi introducerea pct.l7 la art.7, ce 
cuprinde definirea expresiei ,,entităţile care desfăşoară activitatea de 

recuperare creanţe’\ pentru respectarea uzanţelor normative, este 
necesară ca trimiterea să vizeze actul normativ de bază, iar nu actul prin 
care au fost aduse respectivele intervenţii legislative.

Totodată, pentru rigoare normativă, forma abreviată „OUG” se va 
reda in extenso, respectiv „Ordonanţei de urgenţă a Guvernului”.

La lit.k), referitor la definiţia expresiei,,costul total al creditului 
pentru consumator'', semnalăm că teza a doua, respectiv „costurile 
pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special 
primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, în cazul în care 

obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi 
condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract de 

servicii" nu este formulată potrivit rigorilor de tehnică legislativă, nu 

asigură claritate, previzibilitate şi accesibilitate în aplicare, fiind 

susceptibilă de a încălca prevederile art.l alin.(5) din Constituţia 
României, republicată. Este necesară, prin urmare, revederea şi 
reformularea corespunzătoare a acesteia.

Menţionăm că, în jurisprudenţa sa constantă, Curtea 
Constituţională a stabilit că „orice act normativ trebuie să 

îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea 
numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să
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fie suficient de precis şi de clar pentru a putea fi aplicat (a se vedea în 

acest sens, spre exemplu, Decizia nr.l89 din 2 martie 2006, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 5 aprilie 2006, 
Decizia nr.903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.584 din 17 august 2010, sau Decizia nr.26 din 

18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.l 16 din 15 februarie 2012). In acelaşi sens. Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului a statuat că legea trebuie, într-adevăr, să fie 

accesibilă justiţiabilului şi previzibilă în ceea ce priveşte efectele sale. 
Pentru ca legea să satisfacă cerinţa de previzibilitate, ea trebuie să 

precizeze cu suficientă claritate întinderea şi modalităţile de exercitare 

a puterii de apreciere a autorităţilor în domeniul respectiv, ţinând cont 
de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecţie adecvată 

împotriva arbitrarului (a se vedea Hotărârea din 4 mai 2000, 
pronunţată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 52, şi 
Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunţată în Cauza Sissanis 

împotriva României, paragraful 66). O lege îndeplineşte condiţiile 

calitative impuse atât de Constituţie, cât şi de Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale numai dacă 

norma este enunţată cu suficientă precizie pentru a permite 

cetăţeanului să îşi adapteze conduita în funcţie de aceasta, astfel încât, 
apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el să fie 

capabil să prevadă, într~o măsură rezonabilă, faţă de circumstanţele 

speţei, consecinţele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă şi să îşi 
corecteze conduita'". (Decizia Curţii Constituţionale nr.l87/2021, 
par.64).

b) la art.3 alin.(2) şi (3), având în vedere că soluţiile legislative 

propuse sunt prevăzute la art.2 lit.a), pentru evitarea paralelismelor, 
procedeu interzis de art.l6 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se impune eliminarea acestora.
c) la art.5, întrucât la art.2 lit.h) s-a prevăzut ca expresia 

..dobânda anuală efectivă" să fie redată sub forma „DAE”, este 

necesară reformularea normei şi schimbarea topicii, astfel:
„Art.S. - In cazul creditelor de consuni, DAE nu poate depăşi 

cu mai mult de 15 pvincte procentuale dobânda la facilitatea de creditare 

practicată de BNR”.
Reiterăm observaţia în ceea ce priveşte abrevierea „DAE” pentru 

toate situaţiile similare din proiect.
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d) la art,7, pentru a se asigura claritate şi predictibilitate în 

aplicare, norma trebuie reformulată, astfel:
„Art.7, — Dacă nivelul DAE este mai ridicat decât plafoanele 

prevăzute la art.4-6, acest nivel va fi redus în mod corespunzător, la 

cererea consumatorului, fie pe cale amiabilă, fie pe cale 

judecătorească”^— - ——-—
e) la art.8, pentru rigoare juridică, propunem reformularea 

alin.(l), după cum urmează:
A

„Art.8. - (1) In situaţia depăşirii plafoanelor prevăzute la art.4-6, 
consumatorul poate solicita creditorului financiar revizuirea 

contractului, iar creditorul financiar este obligat să efectueze în scris, 
în termen de 45 de zile de la primirea solicitării consumatorului, o 

propunere de revizuire a contractului, ţinând cont de situaţia 

financiară, inclusiv din perspectiva gradului maxim de îndatorare”.
La alin,(2), pentru raţiuni normative, recomandăm reformularea 

rândurilor finale, astfel: „cu respectarea prevederilor Legii 
nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea 

stingerii obligaţiilor asumate prin credite, cu modificările şi 
completările ulterioare”.

La alin.(6), în locul expresiei „formulată conform alineatului 

anterior” se va scrie sintagma „formulată potrivit prevederilor 

alin.(5)”, adecvată contextului.
La alin.(8), pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sugerăm ca norma să debuteze, astfel:
„(8) Dispoziţiile alin.(l)-(7) nu împiedică aplicarea prevederilor 

Legii nr.193/2000 (...) şi nici a prevederilor Legii nr.363/2007
f) la art.9, în ceea ce priveşte reglementarea răspunderii 

contravenţionale, semnalăm că, în redactarea actuală, aplicarea în 

practică a respectivelor norme poate fi dificilă.
Astfel, precizăm că redactarea actuală nu întruneşte condiţiile de 

claritate, previzibilitate şi accesibilitate necesare unei norme juridice şi 
nici nu este în acord cu dispoziţiile art.3 din Ordonanţa Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora actele normative trebuie să 

cuprindă, pe lângă descrierea faptelor ce constituie contravenţii, 
şi sancţiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea.

Pentru aceste considerente, menţionăm că dispoziţia propusă face 

trimitere generică la sancţiunile prevăzute în cuprinsul Legii
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nr.363/2007, fără ca acestea să poată fi identificate în mod concret, 
întrucât art.l5 din acest act normativ stabileşte mai multe categorii de 

sancţiuni.
Pentru aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării rigorii 

normative, în proiect trebuie să se prevadă în mod expres sancţiunile
aplicabile pentru faptele stabilite-drept-contravenţii-la-art.9_________

La lit.c), adverbul „aparent” trebuie eliminat, întrucât este
superfluu.

g) la art.lO, semnalăm că expresia „prezenta lege este aplicabilă 

' şi contractelor în derulare” este susceptibilă de a afecta principiul 

neretroactivităţii legii, consacrat de art.l5 alin.(2) din Constituţia 

României, republicată, deoarece, în actuala redactare, norma poate fi 
interpretată în sensul că ar putea avea efect şi asupra prestaţiilor deja 

executate în cadrul unor contracte cu executare continuă sau succesivă.
h) la art.l2 alin.(l), pentru o exprimare juridică corectă, în locul 

expresiei „In vederea transparentizării activităţii de cesiune de creanţe”
A

se va scrie sintagma „In vederea asigurării transparenţei contractelor 

de cesiune de creanţe”.
i

Totodată, pentru a se asigura claritate şi predictibilitate în aplicare, 
este necesară menţionarea, în măsura posibilului, a articolelor din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/2016, care se referă la 

termenele şi procedurile privitoare la cuantumul sumei datorate de către 

creditor şi la documentele justificative, la momentul transferului 

creanţei individuale ori în cadrul unui portofoliu de creanţe.

Floriile

Bucureşti 

Nr.883/25.10.2021
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hD^^GEVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 607/29 aug. 2011

Ordonanţă privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum 
şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 

aprobată prin

O.G. nr. 13/2011

M. Of. nr. 183/21 mar. 2012L nr. 43/2012

1 rectificare M. Of. nr. 694/30 sep. 2011 rectifică menţiunea privind transpunerea 
normelor comunitareRECTIFICARE

2 aprobată prin L. nr. 43/2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 
privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru 
obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar

M. Of. nr. 183/21 mar. 2012

3 completat prin L. nr. 72/2013 M. Of. nr. 182/2 apr. 2013
Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând 
din contracte încheiate între profesionişti şi intre aceştia şi 
autorităţi contractante

introduce alin. (2_1) la an. 3
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

O.U.G. nr. 50/2010
Ordonanţă de urgenţă privind contractele de credit pentru consumatori 

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 288/2010

M. Of. nr. 389/11 iun. 2010

M. Of. nr. 888/30 dec. 2010

1 modificări prin L. nr. 288/2010 M. Of. nr. 888/30 dec. 2010 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

modifică art. 2. ari. 5 partea introductivă, 
an. 11 alin. (2) Ut. b). art. 14 alin. (l) Ut. o) 
şi t), art. 14 alin. (2) Ut. b), art. 22 alin. (2) 
Ut. h). art. 28. art. 30 alin. (I). art. 33. art. 
34. art. 5.5 alin. (]) Ut. a) şi b). art. 36. art.
37 Ut. a) şi c)-e). ari. 38 alin. (2) şi (3), ari. 
39, art. 40 alin. (4) Ut. b), art. 40 alin. (5). 
art. 41 alin. (1). art. 42. ort. 43 partea 
introductivă, art. 46 alin. (J)Ut. J), art. 58 
alin. (1), art. 66. art. 71 alin. (1). art. 79 
alin. (1). art. 81, ari. 82, art. 89. art. 91. 
art. 95:
introduce alin. (2_1) la art. 11. Ut. e) şi/) 

la art. 35 alin. (1). art. 37_1, alin. (1_1) la ■ 
art. 38. Ut. c) şi d) la art. 40 alin. (4), alin. 
(2_l) la art. 88;
abrogă art. 30 alin. (3). art. 37 Ut. h)

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 288/2010 M. Of. nr. 888/30 dec. 2010
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

3 modificări prin M. Of. nr. 803/29 nov. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit 
pentru consumatori

aprobată cu modificări prin L. nr. 134/2013 M. Of. nr. 249/30 apr. 2013

O.U.G. nr. 73/2012 modifică anexa nr. 1

^ modificări prin L. nr. 134/2013 M. Of. nr. 249/30 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori

aprobă O. U. G. nr. 73/2012 şi modifică art. 
48 alin. (1). anexa nr. 1 pct. 11

5 modificări prin O.U.G. nr. 52/2016 M. Of. nr. 727/20 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori

modifică art. 30, art. 38 alin. (2), titlul cap. 
VI, art. 70. art. 71. ari. 86 alin. (1):

introduce Ut. j) la art. 2. pct. 17 la art. 7. 
alin. (4) - (11) la art. 38, art. 71_1, art.
71 2. art. 89 1. art. 95 1

6 modificări prin O.U.G. nr. 19/2019 'M. Of. nr. 245/29 mar. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

modifică art. 37 Ut.a): 
introduce Ut a_]) la art. 37
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7 modificări prin L. nr. 187/2021 M. Of. nr. 667/6 iul. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor 
facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi 
instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori şi 
pentru modificarea alin. (1) al art. 79 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit 
pentru consumatori

modifică ari. 79 alin. (1)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 727/20 sep. 2016

Ordonanţă de urgenţă privind contractele de credit ofente consumatorilor pentru bunuri imobile, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 
privind contractele de credit pentru consumatori

O.U.G. nr. 52/2016

IM. Of. nr. 245/29 mar. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

ilmodificări prin O.U.G. nr. 19/2019 modifică art. 38 alin. (1)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 560/10 nov. 2000 

Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
L. nr. 193/2000

modificări prin L. nr. 65/2002 M. Of. nr. 52/25 ian. 2002
Lege pentru modificarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele 
abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi 
consumatori

1 modifică art.2. ari.3; abrogă ari.5 alin. (2). 
ari.16; înlocuieşte termenii „contract 
standard" şi ..clauză standard" cu 
sintagmele „ contract standard 
prefonnulot" şiclauză standard 
prcformulotă "

2 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 1014/20 dec. 2006
Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
comercianţi şi consumatori*)

3 modificări prin L. nr. 363/2007 M. Of. nr. 899/28 dec. 2007
Lege privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor

modifică art.2, anexa:

introduce alin.(5) şi (6) la art.4. art.î4_}. 
menliunea privind transpunerea nonnelor 
comunitare după art. 16

< republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 305/18 apr. 2008
Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
comercianţi şi consumatori

5 modificări prin L. nr. 161/2010 M. Of. nr. 497/19 iul. 2010
Lege pentru modificarea ari. 84 din Legea nr. 296/2004 privind 
Codul consumului şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele 
abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi 
consumatori

modifică anexa

6 modificări prin L. nr. 76/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 365/30 mai 2012 modifică, la ] septembrie 20 J2. art. J2. art.
13;
în tot cuprinsul legii, teimenul 

„comerciant"se înlocuieşte cu termenul 
„profesionist"

7 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 543/3 aug. 2012
Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
profesionişti şi consumatori

8 modificări prin M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012

O.U.G. nr. 44/2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. J34/2010până la 1 februarie 2013

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

9 completat prin O.U.G. nr. 4/2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şl pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 introduce alin. (3) la art. 13 şi prorogă 
tennenul de intrare în vigoare a Legii nr. 
134/2010 pană la 15 februarie 2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
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10 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 368/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă O.U.G. nr. 4/2013; 
prevederile art. 13 alin. (3) .9e aplică în 
procesele începute în perioada 15 februarie 
2013 - 30 .'septembrie 2013

11 completat prin O.U.G. nr. 34/2014 M. Of. nr. 427/11 iun. 2014 introduce ari. 17 1
Ordonanţă de urgenţă privind drepturile consumatorilor în 
cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 449/23 iun. 2015aprobată cu modificări prin L. nr. 157/2015
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EVEf)IIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 899/28 dec. 2007L. nr. 363/2007

Lege privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

promulgata prin D. nr. 1133/20071 M. Of. nr. 899/28 dec. 2007
Decret pentru promulgarea Legii privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind 
protecţia consumatorilor

2 modificări prin L. nr. 130/2010 M. Of. nr. 453/2 iul. 2010
Lege pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şl armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor

modifică art. 15 alin. (1) şi (2)

3 modificări prin L. nr. 33/2015 M. Of. nr. 170/11 mar. 2015 
Lege pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind 
combaterea practicilor Incorecte ale comercianţilor în relaţia 
cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru 
completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, 
circulaţiei şi comercializării alimentelor

modifică art. 2 Ui. e), art. 4 alin. (I) partea 
introductivă, art. 15 alin. (1) şi (2). anexa 
nr. 1

^ modificări prin O.G. nr. 37/2015 M. Of. nr. 654/28 aug. 2015 modifică ari. 4 alin. (1) partea introductivă, 
art. 15Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul protecţiei consumatorilor
M. Of. nr. 257/6 apr. 2016aprobată cu modificări şl L. nr. 51/2016 

completări prin

5 modificări prin L. nr. 51/2016 M. Of. nr. 257/6 apr. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 
pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor

modifică art. 16;
introduce art. 13_1. 15_1, 15_2 şi art. 17

6 modificări prin O.G. nr. 2/2018 M. Of. nr. 728/23 aug. 2018
Ordonanţă privind pachetele de servicii de călătorie şi 
serviciile de călătorie asociate, precum şl pentru modificarea 
unor acte normative

abrogă art. 1. IV, VşiXdin cadrul titlului 11
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 330/28 apr. 2016

Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin 
credite

L. nr. 77/2016

promulgată prin D. nr. 442/2016 M. Of. nr. 330/28 apr. 2016
Decret pentru promulgarea Legii privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin 
credite

1

2 admisă excepţie D.C.C. nr. 623/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 53/18 ian. 2017
Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3. art. 
4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, în special art. 8 alin. (1), (3) şi (5), 
art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în 
plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor 
asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

art. } 1 teza întâi raportate la art. 3 teza a 
doua. art. 4. 7 şi 8 în măsura în care 
insianja judecătorească verifică condiţiile 
referitoare la existenţa impre\nziunii

3 admisă excepţie D.C.C. nr. 623/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 53/18 ian. 2017
Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3. art. 
4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, în special art. 8 alin. (1), (3) şi (5), 
ari. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în 
plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor 
asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

art. II teza întâi referitor la sintagma 
"precum şi din devalorizarea bunurilor 
imobile"

modificări prin L. nr. 52/2020 :M. Of. nr. 386/13 mai 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 
privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite

modifică art. 5 alin. (3). art. 7 alin. (4) şi 
art. 8 alin. (5);
introduce Ut. e) la art. 4 alin. (I). alin.
(I_l) - (i_3) la art. 4. alin. (3) şi (4) la art. 
4. alin. (3_1) la ari. 5 şi alin. (5_IJ la art. 7

6 modificări prin D.C.C. nr. 432/2021 M. Of. nr. 905/21 sep. 2021
Decizia nr. 432 din 17 iunie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1_1H1_3)' (3) ?' 
(4), ale art. 5 alin. (3) şi (3_1), ale art. 7 alin. (4) şi (5_1) şi ale 
art. 8 alin. (5) tezele a doua şi a treia din Legea nr. 77/2016 
privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art.
8 alin. (5) tezele a doua şi a treia (temienul 
se împlineşte la data de 4 noiembrie 2021) 
după care operează prevederile art. J47 
din Constituţie

6 admisă excepţie D.C.C. nr. 432/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 905/21 sep. 2021
Decizia nr. 432 din 17 iunie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1_1H1_3), (3) şi 
(4). ale art. 5 alin. (3) şi (3_1), ale art. 7 alin. (4) şi {5_1) şi ale 
art. 8 alin. (5) tezele a doua şi a treia din Legea nr. 77/2016 
privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite. în ansamblul său

art. 8 alin. (5) tezele a doua şi a treia
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 485/15 iul, 2010L. nr. 134/2010
Lege privind Codul de procedură civilă

(v. art. XII - XIX din Legea nr. 2/2013 - M. Of. nr. 89/12 feb. 2013; Decizia l.C.C.J. nr. 8/2015 - M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 (art. 
450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7)); Decizia l.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 690/11 sep. 2015 (art. 
94 şi art. 95); Decizia l.C.C.J. nr. 7/2016-M. Of. nr. 461/22 iun. 2016 (art.127 alin. (1)şi (3))

promulgată prin D. nr. 773/20101 M. Of. nr. 485/15 iul. 2010
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul de procedură 
civila

Consiliul Legislativ - 75 octombrie 2021 Pag. 1 din 11



2 modificări prin L.nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

modifică art. 2 alin. (2). ari. 4. ori. 5. an.
J Salin. (3). an. 26 alin. (I), an. 28 alin. 
(l), denumirea marginală a an. 29. 
denumirea marginală a an. 20, denumirea 
marginală a an. 31, an. 32 denumirea 
marginalăşi alin. (1) Ut. a), denumirea 
marginală a an. 40, art. 41 alin. (1) pcl. 1, 
an. 42 alin. (1). art. 44. denumirea 
marginală a an. 52, denumirea marginală 
a an. 54. denumirea marginală a an. 5S. 
denumirea marginală a art. 60. art. 63 
denumirea marginală şi alin. (4). art. 64 
alin. (2), denumirea marginală a art. 67. 
denumirea marginală a art. 71, denumirea 
marginală a art. 72, art. 73 alin. (1). 
denumirea marginală a an. 74. denumirea 
marginală a art. 75, art. 76 alin. (1). 
denumirea marginală a art. 77. art. 78 alin. 
(1). denumirea marginală a art. 89. 
denumirea marginală a art. 90, denumirea 
marginală a art. 91, art. 92 pct. I Ut. a), g). 
j) şi l). an. 93 pct. 1. art. 94 pct. 1. art. 96 
denumirea marginală şi alin. (2). 
denumirea marginală a art. 104, art. 106. 
an. 109, art. III alin. (1)pct. 3, art. 112 
alin. (1) pct. 1. art. 1J6, denumirea 
marginală a art. 117, denumirea marginală 
a art. 119. denumirea marginală a art. 120, 
an. 123 alin. (IJ şi (2), denumirea 
marginală a art. 124. art. 126 alin. (l)-(3), 
art. 127 alin. (1). denumirea marginală a 
art. 128, art. 130 alin. (2) şi (4). art. 131 
denumirea marginală şi alin. (3). art. 137 
alin. (1), an. 140 alin. (1) şi (2). art. 141, 
art. 143 alin. (1). art. 149 denumirea 
marginală şi alin. (4). art. 152 alin. (1) Ut. 
f), an. 152 alin. (2), art. 157, an. 158 alin.
(3) partea introductivă şi Ut.J), ari. 160, 
denumirea marginală a art. 169, art. 174 
alin. (1), art. 178. denumirea marginală a 
art. 180, denumirea marginală a art. 182. 
denumirea marginală a art. 184, art. 188 
alin. (3), art. 189 Ut. a), b) şi e), art. 194, 
art. 196 alin. (1) şi (3)-(6), denumirea 
marginală a art. 198, art. 200 alin. (2) Ut. 
a), art. 201 alin. (2), denumirea marginală 
a art. 204. an. 210 alin. (1). denumirea 
marginală a art. 213, denumirea marginală 
a art. 214, art. 222, art. 224 denumirea 
marginală şi alin. (1). ari. 225, denumirea 
marginală a art. 229. denumirea marginală 
a art. 230, denumirea marginală a art. 231, 
an. 236 alin. (4). denumirea marginală a 
art. 237, denumirea marginală a art. 239, 
denumirea marginală a an. 240, 
denumirea marginală a art. 241, art. 245, 
an. 246 alin. (2). art. 247. art. 248 alin.
(4) , an. 249 alin. (3). denumirea marginală 
a art. 250, denumirea marginală a art. 259, 
denumirea marginală a art. 263, 
denumirea marginală a an. 264, 
denumirea marginală o art. 266, 
denumirea marginală a art. 267, 
denumirea marginală a ari. 274, 
denumirea marginală a art. 276,

Consiliul Legislativ - 15 octombrie 202] Pag. 2 din 11



denumirea marginală a aii. 282, 
denumirea maiginală a art. 288, ari. 292 
alin. (2). denumirea marginală a art. 294. 
art. 303 alin. (4) pct. 5. ari. 319. denumirea 
marginală a ari. 320. denumirea marginală 
a art. 321. art. 325 alin. (2) şi (3), 
denumirea marginală a art. 329, 
denumirea marginală a art. 333, 
denumirea marginală a art. 334, 
denumirea marginală a art. 336, 
denumirea marginală a ari. 337, 
denumirea maiginală a art. 338,
denumirea marginală.a ari. 342,..art. .35.0__
alin. (1). denumirea marginală a art. 353, 
denumirea marginală a art. 359, 
denumirea marginală a art. 360, 
denumirea marginală a ort. 364, 
denumirea marginală a ort. 368, 
denumirea marginală a art. 376, 
denumirea marginală a art. 381, art. 395 
alin. (2). art. 398 alin. (2). ari. 400 
denumirea' marginală şi alin. (6). art. 404, 
art. 408 alin. (1). art. 415 alin. (2), art. 419 
alin. (3). art. 420 alin. (l)-(3). ort. 421 alin. 
(3), art. 428. denumirea marginală a ari. 
430, ari. 435. art. 438 alin. (1). denumirea 
marginală a art. 440. art. 448. denumirea 
marginală a art. 450, art. 451 alin. (3). art. 
453 alin. (2) şi (3), art. 464 alin. (3). art.
465 alin. (3) şi (7). art. 469 alin. (l) şi (2), 
denumirea maiginală a ari. 473, art. 474 
alin. (4). art. 475, denumirea marginală a 
art. 476, art. 477 alin. (2). art. 478 alin.
(5), art. 478 alin. (7) şi (8). an. 480 alin.
(3). art. 482 alin. (1) pct. 2 şi 3. art. 487 
alin. (1). (4) şi (7). denumirea marginală a 
art. 488, art. 492 alin. (2), art. 497 alin. (2) 
pct. l. denumirea marginală a art. 498, art. 
500 denumirea marginală şi alin. (1), art. 
505 denumirea marginală şi alin. (1) pct. 1. 
art. 507 alin. (6). art. 508, denumirea 
marginală a art. 509. art. 510 alin. (1). (2) 
şi (3)-(5). titlul cap. J1 de la cartea a Jl-a 
titlului, art. 512, art. 513, art. 514 alin. (1) 
şi (3). art. 517 alin. (5). denumirea 
marginală a art. 520. denumirea marginală 
a art. 529, denumirea marginală a art. 530, 
denumirea marginală a art. 532, 
denumirea marginală a art. 533, art. 536 
alin. (2). art. 540 alin. (1). art. 541 alin.
(2), an. 542 alin. (1). art. 543 alin. (1), art. 
546 alin. (1), art. 549, art. 562 alin. (1), 
denumirea marginală a art. 567, ari. 568 
denumirea marginală şi alin. (2), 
denumirea marginală a art. 577. 
denumirea marginală a art. 582, 
denumirea marginală a art. 584, ari. 592 
alin. (1). an. 602, art. 603. art. 604 alin.
(1), alin. (3) Ut. h) şi alin. (4), art. 606, 
denumirea marginală a art. 607, 
denumirea marginală a art. 615, art. 619 
alin. (3), denumirea marginală a art. 621, 
denumirea marginală a art. 622, art. 623. 
art. 624, art. 626. art. 627, art. 628. art.
629, ari. 630. ari. 631, art. 632. art. 634
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denumirea marginală şi alin. (2), art. 6S5 
alin. (2). ari. 641 alin. (2). an. 642 alin. (2) 
şi (.y. art. 643. ari. 644 alin. (3). ari. 647 
alin. (3). art. 648. art. 650 alin. (1). (2) şi
(5) . art. 65} alin. (1). an. 654 alin. (3) şi 
(4), art. 655 alin. (2), an. 656. an. 657 
alin. 62), art. 659 denumirea marginală şi 
pct. 2. an. 660 denumirea marginală şi 
alin. (2), alin. (3) pct. 4 şi alin. (4), an.
663, an. 669 alin. (J) partea introductivă, 
an. 672 denumirea marginală şi alin. (1), 
denumirea marginală a ari. 676. art. 682 
alin. (3) şi (6), art. 687 alin. (1). denumirea 
marginală a art. 688. art. 691 alin. (2). art. 
692 alin. (3) şi (4). art. 693. art. 696. ari. 
701 alin. (1) şi (3), art. 702 denumirea 
marginală şi alin. (2) şi (3). art. 703. art. 
704 denumirea marginală şi alin. (3), 
denumirea marginală a art. 705, 
denumirea marginală a an. 707. an. 709 
alin. (1). an. 710 denumirea marginală şi 
alin. (1) şi 64), denumirea marginală a art. 
711, denumirea marginală a art. 714. art. 
717 alin. (1). denumirea marginală a art. 
719, an. 721 alin. (4). an. 731. denumirea 
marginală a art. 737. denumirea marginală 
a art. 738. art. 740 alin. 61) pct. 1. 
denumirea marginală a art. 742, ort. 743 
alin. 62), art. 748 alin. 61). art. 750 
denumirea marginală şi alin. (1), art. 756 
alin. 61). art. 759, denumirea marginală a 
ari. 765, an. 771 alin. 62). art. 772 alin.
(1). art. 773 alin. 61). denumirea marginală 
a art. 780. denumirea marginală a art. 787, 
art. 789 alin. (3). art. 790. art. 791, art. 802 
alin. (5), art. 806 alin. (4). art. SOS alin.
(1), art. 808 alin. (4). art. 810 afin. 63). art. 
811 alin. 61). art. 815. art. 816, art. SIS. 
art. 823, art. 824 alin. 61), an. 825, art. 827 
alin. 61), art. 828 alin. (I) Ut. k), afin. 64)şi
(6) , art. 829 alin. 61) Ut. a), art. 830 alin.
(4) , art. 832 alin. 61). an. 835 alin. 68) şi 
(9), art. 836 alin. (J) Ut. e) şi alin. (3), art. 
837, art. 841. art. 842 Ut. d) şi h)-j), ari.
843 alin. (1). art. 844 alin. (1). art. 845. 
an. 851. art. 854 alin. (1) Ut. a), art. 859 
alin. (1), art. 865 denumirea marginală şi 
alin. 63), denumirea marginală a art. 868, 
art. 874 alin. 61). art. 877 alin. 61), an.

. 878. an. 879 alin. 62). art. 881 alin. (1). 
art. 883, art. 884, denumirea marginală a 
an. 885, denumirea marginală a art. 888, 
art. 889, ari. 890 denumirea marginală, 
alin. 62) şi (3), an. 891, art. 894, denumirea 
marginală a art. 898. denumirea marginală 
a art. 899, art. 900 alin. (1). art. 901 alin.
(5) , art. 903 alin. (1). denumirea marginală 
a art. 907, denumirea marginală a art. 908, 
denumirea marginală a art. 916, 
denumirea marginală a art. 917, art. 919 
alin. 64), denumirea marginală a art. 921, 
art. 922 alin. (3). an. 923 alin. 61), art.
924, art. 926 denumirea maiginală şi alin. 
(3), denumirea titlului IVdin cartea a Vl-a, 
denumirea marginală a art. 932,
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denumirea marginală a art. 935, art. 939. 
avt. 940 denumirea marginală şi alin. (3), 
art. 941 alin. (1) şi (2), ari. 942 alin. (1)-
(3) , denumirea marginală a art. 946. art. 
94S denumirea marginală şi alin. (2), 
denumirea marginală a art. 955, art. 958. 
denumirea marginală a art. 959, 
denumirea marginală a art. 960, art. 963 
alin. (2), denumirea marginală a art. 965, 
art. 968 alin. (2). denumirea marginală a 
art. 969, ari. 980 alin. (2) şi (4). denumirea 
marginală a ari. 982, art. 984 alin. (}) şi

- —^—(-3)rdenumirea marginală-a-art^988-,—^^— 
denumirea marginală a art. 991. ari. 992 
alin. (1), art. 994 alin. (2), art. 995 
denumirea marginală şi alin, (2). art. 998, 
art. 999 denumirea marginală, alin. (1),
(2), (3) Ut. b) partea introductivă, art. 1000 
alin. (2), art. 1002 alin. (2), art. 1003 alin.
(4) , art. 1004 alin. (4), ari. 1005 alin. (3), 
art. 1008, art. 1010 alin. (1), ari. 1011 
denumirea marginală, alin. (3) Ut. i), art. 
1012 alin. (1), art. 1014 alin. (4), art. 1016 
alin. (3), denumirea marginală a art. 1017, 
denumirea marginală a art. 1018. 
denumirea marginală a art. 1019, art.
1029, denumirea marginală a art. 1034, 
denumirea marginală a art. 1035, art. 1037 
denumirea marginală şi alin. (5), art. 1049 
alin. (3), art. 1052 alin. (2), denumirea 
marginală a art. 1055, art. 1056, 
denumirea marginală a art. 1058, 
denumirea marginală a art. 1059, 
denumirea marginală a art. 1060. 
denumirea marginală a art. 1063. 
denumirea marginală a art. 1067. 
denumirea marginală a art. 1071, 
denumirea marginală a art. 1072, 
denumirea marginală a art. 1074, 
denumirea marginală a art. 1077, 
denumirea marginală a art. 1078. 
denumirea marginală a art. 1079, 
denumirea marginală a art. 1084, 
denumirea marginală a art. 1085. 
denumirea marginală a art. 1088, 
denumirea marginală a art. 1094. 
denumirea marginală a art. 1095, 
denumirea marginală a art. 1096, 
denumirea marginală a art. 1100, 
denumirea marginală a art. 1102, 
denumirea marginală a art. 1105, 
denumirea marginală a art. 1107, 
denumirea marginală a art. 1108, 
denumirea marginală a art. 1109, 
denumirea marginală a art. 1110, 
denumirea marginală a art. 1111, art. 1112 
alin. (1), denumirea marginală a art. 1113, 
denumirea marginală a art. 1119;

■introduce alin. (7) la ail. 22. art. 35_1, pct. 
11 la art. 41 alin. (1), alin. (4) la art. 89, 
art. 89_1. pct. 11 la art. 92. alin. (2) la 
art. 110, art. 111__1. alin. (2_1) la ari. 112, 
alin. (2) la ari. 115, art. 1Î8_I la cartea 1 
titlul III cap. III, înaintea art. J19, art.
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J26_J, alin. (4) la ari. 127, alin. (}_}) şi 
(1 _2) la ari. 143, alin. (3) şi (4) la art. 144. 
alin. (8) la ari. 149, Ut. h_Jj la art. J52 
alin. (î), lii. f) la art. 182 alin. (1) pci. 1. 
alin. (1_1) la art. 187, alin. (3) la art. 199, 
alin. (3) la art. 229, alin. (2_1) la art. 236. 
art. 236_î. alin. (3) la art. 246, art. 271_I, 
alin. (3)-(5) la art. 329, alin. (3_1) şi (3_2) 
la art. 366, alin. (3) la art. 391, alin. (1 _1) 
la art. 418, alin. {2_1) la art. 510, art.
511_1, alin. (4) la art. 514, alin. (6) la ari. 
517, alin. (3) la ar!. 521, art. 532_1. art. 
585_1, Ut. i) la art. 599 alin. (1), alin. (4) şi 
(5) la an. 613, alin. (3) şi (4) la art. 649. 
alin. (3_1) la art. 691. art. 696_1. IU. g_l) 
şi g_2) la art. 751 alin. (2). alin. (7) şi (8) 
la art. 751, alin. (8) la art. 773, alin. (4) la 

■art. 774, alin. (3) ia art. 803, Ut. k) şi l) la 
art. 842, alin. (1_I) la art. 854, alin. (4) la 
art. 887, art. 891 _1 la cartea a V-a titlul 111 
cap. IVsecţ. 1, înaintea art. 892, alin. (4) la 
art. 914, art. 929_1. alin. (2_1) ia ari. 941, 
alin. (3) şi (4) la art. 960, cap. IV cu art. 
964_1 şi art. 964_2, după art. 964. pct. 1_1 
la art. 1066 alin. (2), pct. 2_1 la art. 1066 
alin. (2);

abrogă art. 2 alin. (3), art. 40 alin. (3), art. 
92pct. 1 Ut. b) şi c), art. 270, art. 478 alin. 
(6), art. 487 alin. (8), art. 594 alin. (2), art. 
608 alin. (3), art. 615 alin. (2), art. 644 
alin. (2). art. 650 alin. (6), art. 692 alin.
(2), art. 808 alin. (3), art. 810 alin. (1). art. 
827 alin. (3), art. 838 alin. (2). art. 890 
alin. (5), art. 929 alin. (1) Ut. h), art. 981 
alin. (3), art. 1014 alin. (5). art. 1064pct. 6;

înlocuieşte sintagma
"întreprinzător/întreprinzătou/întreprinzăto 
iilor sau/ori/şi ale ali/altui/alţi/altor 
profesionist/profesionişti'’ sau, după caz, 
termenul "întreprinzător/întreprinzători" cu 
termenul
"profesionist/profesionişti/profesioniştilor", 
în cuprinsul art. 111 alin. (1) pct. 8. art.
118, art. 274 alin. (1) şi (3), art. 294 alin.
(1) , art. 303 alin. (2), art. 916 alin. (4). art. 
929 alin. (1) Ut. e), art. 932 alin. (4), art. 
999 alin. (1) şi (2) Ut. b) şi art. 1003 alin.
(2) pct. 1 şi 2, sintagma "puterea de lucru 
judecat/puterea lucrului judecat" cu 
sintagma "autoritatea de lucru 
judecat/autoritatea lucrului judecat” în 
cuprinsul art. 987 alin. (3), art. 1081 alin. 
(1), art. 1084 alin. (3), termenul 
"custode/custozi" cu sintagma 
"administrator-sechestm/administratori- 
sechestru" în cuprinsul art. 728 alin. (2), 
art. 732 alin. (1), art. 733 alin. (3), art. 735 
alin. (3), art. 736, art. 737, art. 738, art.
739 alin. (4). art. 776 alin. (3) şi (4), ari. 
786 alin. (1) şi (2), art. 787, art. 788 alin.
(5) şi (7). art. 858 alin. (3). art. 888 alin.
(1) şi (2), termenul "custodie"cu termenul
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"depozit" în cuprinsul art. 336 alin. (2). ari. 
532 alin. (I). art. 729 alin. (2), art. 733 
alin. (}) Ut. g), art. 735 alin. (J). (3)-(6) şi 
art. 8SS alin. (3)

3 irectificare M. Of. nr. 542/3 aug. 2012 reciiftcă art. 567 alin. (2)
RECTIFICARE

< republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 545/3 aug. 2012
Lege privind Codul de procedură civilă

(V. art. XII - XIX din L. nr. 2/2013 - M. Of. nr. 89/12 feb. 2013)

5 modificări prin M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012

O.U.G. nr. 44/2012 proroga tcnncnul de intrare in vigoare 
până la l februarie 2013

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

6 completat prin l. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte 
normative conexe

introduce alin. (3) la art. 603, la data de l 
februarie 2013

7 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

abrogă art. 94 pct. 2 şi prorogă termenul 
de intrare in vigoare până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

8 modificări prin L. nr. 72/2013 M. Of. nr. 182/2 apr. 2013
Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând 
din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante

abrogă art. 1017 alin. (2) pct. 1 şi 2

9 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 4/2013

10 modificări prin D.C.C. nr. 473/2013 M. Of. nr. 30/15 ian. 2014
Decizia nr. 473 din 21 noiembrie 2013 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 659 alin. (3) din 
Codul de procedură civilă

.’tu.tpendă penti-u o perioadă de 45 zile 
prevederile art. 659 alin. (3)(termenul se 
împlineşte la 3 martie 2014) după care 
operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie

'1 admisă excepţie D.C.C. nr. 473/2013 
de neconsl. prin

M. Of. nr. 30/15 ian. 2014
Decizia nr. 473 din 21 noiembrie 2013 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 659 alin. (3) din 
Codul de procedură civilă

art. 659 alin. (3)
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12 admisă excepţie D.C.C. nr. 348/2014 
de neconsl. prin

M. Of. nr. 529/16 iul. 2014
Decizia nr. 348 din 17 iunie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 
alin. (1) din Codul de procedură civilă

art. 650 alin. (1)

13 modificări prin D.C.C. nr. 348/2014 M. Of. nr. 529/16 iul. 2014
Decizia nr. 348 din 17 iunie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 
alin. (1) din Codul de procedură civilă

suspenda pentru 45 zile dispozifiile art. 650 
alin. (1) (icnnenul se împUnşte la 30 august 
2014) după care operează pre^’ederile art. 
147 din Constituţie

14 modificări prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

niodiftcâ art. 136 alin. (I). art. 139 alin. (3) 
şi (4). art. 200 alin. (1), art. 200 alin. (2), 
art. 231, art. 450 alin. (3), art. 484 alin.
(}), art. 520 alin. (9), art. 603 alin. (3). art. 
6J5, ari. 628. art. 632 alin. (2), art. 635, 
art. 638 alin. (J)pct. 2. art. 650 alin. (J). 
art. 650 alin. (2) şi (3). art. 651 alin. (1) Ut. 
b). art. 651 alin. (2) şi (3). art. 652 alin. (4), 
art. 659 alin. (2). ari. 664, art. 665. art. 669 
alin. (5) şi (6). art. 671. art. 679 alin. (2). 
art. 698 alin. (2). art. 711 alin. (3), art. 713 
alin. (2), art. 714 alin. (2). art. 716 alin.
(}), art. 7)8 alin. (7), art. 719 alin. (8). art. 
731 alin. (2). ari. 767 alin. (2). an. 779 
alin. (1). an. 782 alin. (1). art. 805 alin.
(6), art. 818. art. 819. an. 820, art. 830. 
art. 838 alin. (4), art. 843, art. 844 alin.
(1) , art. 845 alin. (8), art. 852 lit.j). art. 
853, art. 855. art. 856 alin. (4). art. 856 
alin. (5). art. 862 alin. (1). art. 868 alin.
(2) , art. SSS. art. 891 denumirea marginală 
şi alin. (1), art. 954 alin. (1). art. 1017: 
introduce Ut. h_l) la an. 94 pct. 1, alin. 
(1_1) la an. 200. alin. (4) la art. 457. pct. 
2_1 la art. 638 alin. (1). art. 640_1, alin. 
(1_1} la an. 650. alin. (3_1) la art. 651, 
alin. (63 la art. 821. art. 847J. alin. (7) la 
art. 905. alin. (3_1) la art. 999:
abrogă art. 520 alin. (13). art. 852 Ut. l). 
art. 854

15 admisă excepţie D.C.C. nr. 462/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 775/24 oct. 2014
Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a 
doua, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de 
procedură civilă

constată că dispoziţiile cuprinse în art. 13 
alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3). 
precum şi în art. 486 alin. (3) cu referire la 
menţiunile care decurg din obligativitatea 
formulării şi susţinerii cererii de recurs 
prin avocat sunt neconstitufionale.

16 admisă excepţie D.C.C. nr. 558/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 897/10 dec. 2014
Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza 
întâi, art. 143 alin. (1) cu referire la sintagma "cu darea unei 
cauţiuni în cuantum de 1.000 lei” şi ale art. 145 alin. (1) teza 
întâi din Codul de procedură civilă

dispoziţiile art. 142 alin. (l)teza întâi şi ale 
art. 145 alin. (1) leza întâi sunt 
constituţionale în măsura în care motmd 
de bănuială legitimă nu se raportează la 
calitatea de judecător la curtea de ape! a 
uneia dintre părţi.

17 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 247/10 apr. 2015
Lege privind Codul de procedură civilă
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îs admisă excepţie 
de neconsl. prin

D.C.C. nr. 485/2015
Decizia nr. 485 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua. 
an. 84 alin. (2) şi an. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 art. J3 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) 
şi ort. 486 alin. (3) cu referire la menlhinUe 
care decurg din obligativitatea fonnulârii 
şi susţinerii cererii de recurs de către 
persoanele juridice prin avocat sau 
consilier Juridic

19 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 839/2015 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (SH^) din 
Codul de procedură civilă

ari. 493 alin. (5) (sintagma "sau că 
recursul este vădit nefondal")

20 modificări prin D.C.C. nr. 839/2015
Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5H7) din 
Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 69/1 feb. 2016 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 493 alin. (5) (cu referire la 
sintagma "sau că recursul este vădit 
nefondat") (tennenul se împlineşte la data 
de 17.03.2016). după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

21 admisă excepţie 
de neconsl. prin

D.C.C. nr. 866/2015 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 
şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

ari. 509 alin. (1) (sintagma „pronunţate 
asupra fondului sau care evocă fondul" 
este neconstituţională cu referire la motivul 
de revizuire prevăzut la pct. 11 din 
cuprinsul acestora)

22 modificări prin D.C.C. nr. 866/2015 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 
şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile ari. 509 alin. (1) (constată 
sintagma „pronunţate asupra fondului .sau 
care evocă fondul" este neconsîituţională 
cu refenre la motivul de revizuire prevăzut 
la pct. 11 din cuprinsul acestora) (termenul 
se împlineşte la data de 17.03.2016), după 
care operează dispoziţiile art. 147 din 
Constituţie

23 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 895/2015 M. Of. nr. 84/4 feb. 2016
Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din 
Codul de procedură civilă

art. 666

2-1 modificări prin D.C.C. nr. 895/2015 M. Of. nr. 84/4 feb. 2016
Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi ari. 666 din 
Codul de procedură civilă

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
666 (tennenul se împlineşte la 20 martie 
2016) după care operează prevederile 
art.147 din Constituţie

2S modificări prin O.U.G. nr. 1/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 
completări prin

M. Of. nr. 85/4 feb. 2016 modifică art. 603 alin. (3). art. 615, art. 
628 alin. (5). aii. 635, art. 641, art. 651 
alin. (3), ari. 665, art. 666, art. 670 alin. 
(6), art. 680 alin. (2). art. 699 alin. (2), art. 
712 alin. (3), aii. 720 alin. (8). art. 732 
alin. (2), art. 783 alin. (1), art. 820. art. 
856 alin. (2). ari. 889, art. 955 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017
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X»/26 admisă excepţie 
de neconsl. prin

D.C.C. nr. 169/2016 M. Of. nr. 353/9 mai 2016
Decizia nr. 169 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi 
art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

an. 142 alin. (1) teza întâi şi ari. 145 alin. 
(}) teza întâi din Codul de procedură civilă 
sunt constituţionale în măsura în care 
moţiunii de bănuială legitimă nu se 
raportează la calitatea de parte a curţii de 
ape! in raza căreia funcţionează instanţa 
învestită cu judecarea litigiului

27 modificări prin O.U.G. nr. 95/2016
Ordonanţă de urgenţă 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

:M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016 prorogă termenele prev. la art. XII alin. 
(J), art. XIII leza I. art. Xî^lîl alin. (J) şi 
art. XIX alin. (1) până la data de I ian. 
■2019

28 modificări prin L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

modifică art. 534 alin.(2), art. 613 alin. (4), 
art. 615, art. 641, art. 651 alin. (4), art. 652 
alin. (2), art. 666 alin. (2) şi (7), art. 719 
alin. (6), art. 7S2, art. 889 şi denumirea 
secţiunii a 2-a a cap. IV a! titlului 111 din 
cartea a V-a

29 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 290/2018
Decizia nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 638/23 iul. 2018 sintagma "de cotnpetenţa instanţei la care 
îşi desjaşoară activitatea" din cuprinsul 
art. 127 alin. (1), precum şi sintagma "care 
îşi desjaşoară activitatea la instanţa 
competentă să Judece cauza" din cuprinsul 
art. 127 alin. (2)

30 admisă excepţie 
de neconsl. prin

D.C.C. nr. 290/2018 iM. Of. nr. 638/23 iul. 2018
Decizia nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă

dispoziţiile art. 127alin. (l)şi alin. (2) 
sunt constituţionale în măsura în care 
privesc şi instanţa de Judecată în calitate de 
parte reclamantă /pârâtă
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31 modificări prin L nr.,310/2018 M. Of. nr. 1074/18 dec. 2018

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative

modifica an. 13 alin. (2), ari. 41 alin. (1), 
an. 64 alin. (3) şi (4). an. 80 alin. (5), art.
83, an. 84 alin. (3), art. 94 pct. 1 Ut. h), art.
95pct. 3, art. 96pct. 3, art. 127 alin. (1) şi 
(2), art. 129 alin. (2)pct. 2, art. 130 alin.
(2) şi (3), ari. 131 alin. (1). art. 142 alin.
(1). ari. 144 alin. (2). art. 154 alin. (4) şi 
(6), ari. 165 pct. 3, art. 183 alin. (1) şi (3), 
art. 200 alin. (4). ort. 201 alin. (2) -(4), art. 
213, ari. 231 alin. (1). (4) şi (5), art. 240. 
art. 244. art. 261 alin. (1), art. 323 alin.
(1). art. 398 alin. (3), art. 402, art. 415 pct.
3: art: 426 alin. (t) şr(5), art: 444-aUn. (!); — 
art. 450 alin. (3), art. 457 alin. (2), art. 471 
alin. (3) şi (4), art. 474, art. 483 alin. (2)- 
(4), an. 484 alin. (7), art. 486 alin. (1) Iii. 
a) şi e), art. 486 alin. (2) şi (3). art. 490, 
art. 496 alin. (1). art. 497, art. 503 alin.
(3) , art. 509 alin. (2). art. 513 alin. (4). ari. 
517 alin. (4). art. 521 alin. (3). art. 713 
alin. (2), art. 906 alin. (4). ari. 915 alin (2); 
introduce lit.j_l) - j_3) la art. 94pct. 1. 

alin. (2__1) la art. 127, alin. (6_1) la art.
154, alin. (1 l_l) la art. 163, alin. (4_l) la 
art. 200, alin. (6) şi (7) la art. 321, pct. l_l 
la an. 413 alin. (1). ari. 471_1, alin. (1_1) 
la art. 517;
abrogă art. 84 alin. (2), art. 105, art. 322 

alin. (3), art. 471 alin. (5) - (8), art. 475, 
art. 484 alin. (3) pct. 2. art. 484 alin. (6). 
art. 493, art. 660 alin. (3). art. 666 alin. (8)

32 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 874/2018 M. Of. nr. 2/3 ian. 2019
Decizia nr. 874 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de 
procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 
18 iunie 2018, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 
a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind 
unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, 
precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la 
sintagma "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare 
de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum şi a prevederilor art. 
521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

dispoziţiile an. 27, în interpretarea dală 
prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie— Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept

33 modificări prin D.C.C. nr. 604/2020 M. Of. nr. 976/22 oct. 2020
Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile an. 
524 alin. (3) (termenul se împlineşte la 5 
decembrie 2020) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

34 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 604/2020 M. Of. nr. 976/22 oct. 2020
Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă

art. 524 alin. (3)
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