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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr,134/2010 privind Codul de procedură civilă (b420/21.09.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.l34/20ÎO privind Codul de procedură civilă (b420/21.09.202î).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 12.10.2021, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

a) reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• în prezent, există posibilitatea ca, în cazul în care instanţele au nevoie de mai mult timp 

pentru a delibera şi a pronunţa soluţia, să amâne pronunţarea acesteia în mod succesiv. 

Modificarea propusă prin iniţiativa legislativă nu aduce o îmbunătăţire semnificativă în 

ceea ce priveşte soluţionarea mai rapidă a litigiilor. Concretizarea prevederilor propunerii 

legislative este practic imposibilă, din cauza lipsei acute de personal. Dacă toate hotărârile 

civile vor trebui motivate înainte de pronunţare, măsura ma genera blocaje ale sistemului,
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având în vedere încărcarea constantă (volumul de activitate) a instanţelor de judecată, de 

circa 3 milioane de dosare pe an. Lipsa de personal va conduce la soluţionarea unui număr 

mai mic de dosare şi la prelungirea cu anii a termenului de aşteptare. Legiuitorul ar trebui 

să rezolve prioritar problema lipsei acute de personal şi să identifice soluţii alternative de 

soluţionare a litigiilor pentru a fi redus volumul de activitate;

• prin condiţionarea pronunţării de redactarea hotărârii, se menţine în continuare pentru părţi 

o stare de incertitudine. In plus, nu există nicio garanţie că instanţa va redacta şi va 

pronunţa sentinţa în 120 de zile, deoarece nu există o sancţiune pentru încălcarea acestei 

prevederi. In practică, s-a dovedit că majoritatea termenelor impuse de legiuitor instanţelor 

de judecată nu au putut fi respectate de către acestea din cauza volumului mare de dosare.

b) reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• în prezent, există posibilitatea ca, în cazul în care instanţele au nevoie de mai mult timp 

pentru a delibera şi a pronunţa soluţia, să amâne pronunţarea acesteia în mod succesiv. 

Modificarea propusă prin iniţiativa legislativă nu aduce o îmbunătăţire semnificativă în 

ceea ce priveşte soluţionarea mai rapidă a litigiilor. Concretizarea prevederilor propunerii 

legislative este practic imposibilă, din cauza lipsei acute de personal. Dacă toate hotărârile 

civile vor trebui motivate înainte de pronunţare, măsura ma genera blocaje ale sistemului, 

având în vedere încărcarea constantă (volumul de activitate) a instanţelor de judecată, de 

circa 3 milioane de dosare pe an. Lipsa de personal va conduce la soluţionarea unui număr 

mai mic de dosare şi la prelungirea cu anii a termenului de aşteptare. Legiuitorul ar trebui 

să rezolve prioritar problema lipsei acute de personal şi să identifice soluţii alternative de 

soluţionare a litigiilor pentru a fi redus volumul de activitate;

• prin condiţionarea pronunţării de redactarea hotărârii, se menţine în continuare pentru părţi 

o stare de incertitudine. în plus, nu există nicio garanţie că instanţa va redacta şi va 

pronunţa sentinţa în 120 de zile, deoarece nu există o sancţiune pentru încălcarea acestei 

prevederi. în practică, s-a dovedit că majoritatea termenelor impuse de legiuitor instanţelor 

de judecată nu au putut fi respectate de către acestea din cauza volumului mare de dosare.

c) reprezentanţii părţii societăţii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA

Preşedinte, 
Bogdan SIMIQl^
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