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Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I - 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:

a. Alineatul (3) al articolului 233 se abrogă.

b. După articolul 395 se introduce un nou articol, art. 395^’cu următorul cuprins:

„Stabilirea momentului pronunţării

(1) Pronunţarea hotărârii poate fi stabilită într-un termen care nu poate depăşi 
60 de zile de la închiderea dezbaterilor, cu excepţia pricinilor considerate 
urgente, când pronunţarea hotărârii poate fi stabilită într-un termen care nu 
poate depăşi 30 de zile, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Preşedintele, odată cu anunţarea termenului de la alin. (1), poate stabili că 
pronunţarea hotărârii se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor 
prin mijlocirea grefei instanţei.

(3) Hotărârea nu poate fi pronunţată mai înainte de data fixată în acest scop. ”



c. La articolul 396 alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins;

„(1) în cazuri temeinic justificate, instanţa poate amâna succesiv pronunţarea, 
fiecare amânare neputând depăşi 30 de zile.

(2) în cazul pricinilor considerate urgente nu poate fi amânată pronunţarea.

(3) Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârilor nu pot avea loc mai 
târziu de 120 de zile de la închiderea dezbaterilor. ”

d. După alineatul (1) al articolului 400 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins:

„ (2) Repunerea pe rol nu poate avea loc în situaţia prevăzută de art. 396 alin.
(1). ’’

e. Articolul 401 se abrogă.

f. Articolul 402 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Hotărârea se poate pronunţa în şedinţă publică, după redactarea acesteia, la 
locul unde s-au desfăşurat dezbaterile, de către preşedinte sau de către un 
judecător, membru al completului de judecată, care va citi dispozitivul, indicând 
şi calea de atac ce poate fi folosită împotriva hotărârii sau se poate pronunţa 
prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. ”

g. La articolul 426 alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:



„(5) Hotărârea se redactează şi semnează până la data pronunţării. Opinia 
separată a judecătorului rămas în minoritate, precum şi, când este cazul, opinia 
concurentă se redactează şi se semnează în acelaşi termen. ”

h. La articolul 427 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Hotărârea se va comunica din oficiu părţilor, în copie, chiar dacă este 
definitivă. Comunicarea se va face imediat după pronunţare. Dacă părţile sunt 
prezente la pronunţarea făcută în şedinţă, înmânarea, la cerere, sub semnătură, 
a hotărârii se consideră comunicare. De asemenea, se consideră comunicare şi 
înmânarea, sub semnătură, a hotărârii prin mijlocirea grefei instanţei. ”

Art. II - Hotărârile judecătoreşti în materie civilă pronunţate anterior intrării în 
vigoare a prezentei legi se redactează având conţinutul şi în termenele prevăzute 
de legea în vigoare la data pronunţării lor.

Art. III - De la data intrării în vigoare a prezentei legi, timp de 1 an calendaristic, 
termenul prevăzut de art. 396 alin. (3) va fi de 150 de zile pentru înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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