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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă, republicată

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
republicată (b294/10.05.2022), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/2439/17.05.2022 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ cu nr. D572/18.05.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată şi art. 33 

alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi 

completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit Expunerii de motive, „Prezenta iniţiativă legislativă 

urmăreşte înlăturarea situaţiilor de abuz psihologic asupra minorilor în 

cazul divorţului dintre părinţi şi prevenirea şi stoparea situaţiilor de 

alienare parentală”.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art. 75 alin. (1) din 

Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.



2. Semnalăm că este necesară solicitarea avizului Consiliului 
Superior al Magistraturii, în considerarea dispoziţiilor art. 38 alin. (3) 
din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 

..Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de 
acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătorestF.

3. Menţionăm că este necesară aplicarea prevederilor art. 7 

alin. (3^) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ..Propunerile legislative, proiectele de legi şi 
celelalte proiecte de acte normative vor fi însoţite, în mod obligatoriu, 
de o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omuluC.
Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări asupra 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă un set de 

activităţi şi proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare 
adecvată a iniţiativelor legislative, în vederea, atât a evaluării 
impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării 
proiectului de act normativ, cât şi a evaluării impactului politicilor 
publice pe care proiectul de act normativ le implementează.

4. La partea introductivă a articolului unic, pentru respectarea 

normelor de tehnică legislativă, recomandăm reformularea acesteia, 
astfel:

..Art L - 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:''.
5. In acord cu uzanţele de redactare a actelor normative, părţile 

dispozitive ale punctelor de modificare şi completare se vor redacta 

potrivit următoarelor modele:
„...La articolul după alineatul (...) se introduce un nou 

alineat, alin. (...) cu următorul cuprins:”;
„...La articolul ..., alineatul (...) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:” ;
„... La articolul ..., după alineatul (...) se introduc două noi 

alineate, alin. (...) şi (...), cu următorul cuprins:”.



6. La pct. 1 al articolului unic, referitor la textul propus pentru 

art. 910 alin. (1'), în acord cu uzanţele de redactare a actelor 
normative, propunem eliminarea sintagmei „fn contextul prezentului 
capilor.

Totodată, propunem ca referirea la „orice sentinţă judecătorească 

definitivă” să se facă la „orice hotărâre judecătorească defmitivă’j 

având în vedere exprimarea uzitată în actul normativ de bază şi în 

considerarea dispoziţiilor art. 424 şi art. 636 din Legea nr. 134/2010, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, pentru rigoarea normei de trimitere sintagma 

„executorie de drept conform art. 448 NCPC alin. (1) pct. 1” se va reda 

sub forma „executorie provizoriu de drept, potrivit art. 448 alin. (1) 

pct. r\ Eliminarea abrevierii „NCPC” este necesară în toate situaţiile 

similare din proiect.
Totodată, în locul sintagmei „încheiere de şedinţă” se va utiliza 

numai termenul „încheiere"’, în considerarea dispoziţiilor art. 424 alin. 
(5) din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Referitor la sintagma „precum şi orice plan parental semnat de 

către părţi în faţa notarului, care cuprind prevederi legate de relaţiile 

personale ale copilulufj precizăm că aceasta trebuie să fie în acord cu 

art. 101 alin. (2) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale 

nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
care stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acordul 
parental pentru a constitui titlu executoriu, respectiv acordul parental 
trebuie încheiat prin înscris autentificat cu ocazia divorţului sau 

ulterior acestui moment, de către părinţii care exercită împreună 

autoritatea părintească.
Prin acest acord părinţii se înţeleg cu privire la aspecte cum 

sunt: stabilirea locuinţei copilului, modalitatea de păstrare a legăturilor 

personale cu minorul ale părintelui cu care acesta nu locuieşte, precum 

şi alte măsuri asupra cărora părinţii pot să dispună în condiţiile art. 
375 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare.

7. La pct. 2, referitor la textul propus pentru art. 910 

alin. (3), potrivit căruia executorul judecătoresc va sesiza din oficiu



instanţa de executare pentru a se face aplicarea prevederilor art. 906 

alin. (2) dacă debitorul nu se va conforma somaţiei sale, semnalăm că 

nu este stabilit un termen în care se va realiza această sesizare, fiind 

necesară reformularea textului în mod corespunzător.
8. La pct. 3, la textul propus pentru art. 910 

alin. (3^), sintagma „Daca există dovezi pertinente că debitorul 
tergiversează punerea în executare a titlului ...” conferă caracter 

ambiguu normei preconizate, întrucât nu permite identificarea ipotezei 
juridice în care devine aplicabilă amenda judiciară prevăzută la teza a 

doua a acestui alineat, în mod distinct faţă de ipoteza reglementată de 

art. 906 alin. (2), care permite aplicarea de penalităţi pentru 

neexecutarea obligaţiei de a face, fără existenţa unor motive 

temeinice, care au justificat întârzierea executării.
De altfel, sancţionarea de către preşedintele instanţei de 

executare, la cererea executorului, cu amendă judiciară pentru 

nerespectarea de către orice persoană a dispoziţiilor privind 

desfăşurarea normală a executării silite este deja stabilită la art. 188 

alin. (2) din Titlul V - Amenzi judiciare şi despăgubiri din actul 
normativ de bază, instituirea posibilităţii dublei sancţionări pentru 

aceeaşi faptă nefiind permisă. Ca atare, se impune reanalizarea normei 
sub acest aspect.

Totodată, textul face vorbire despre redactarea hotărârii, în 

contextul în care, potrivit art. 906 alin. (2), la care se face trimiterea, 
instanţa sesizată se pronunţă prin încheiere definitivă dată cu citarea 

părţilor.
De asemenea, propunem redarea termenul „titlu” sub forma „titlu 

executoriu"', a termenului „amendă” sub forma „amendă judiciară", 
iar cifra „2” din norma de trimitere se va reda între paranteze.

9. La pct. 4, la textul propus pentru art. 911 

alin. (1'), precizăm că textul propus instituie o soluţie asemănătoare 

celei prevăzute deja la art. 912 alin. (2), respectiv atunci când 

debitorul este de rea-credinţă şi ascunde minorul, executorul 
judecătoresc va sesiza de îndată parchetul de pe lângă instanţa de 

executare în vederea începerii urmăririi penale, pentru săvârşirea 

infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti, potrivit normelor



de tehnică legislativă nefiind permisă instituirea aceleiaşi reglementări 
în norme distincte. Prin urmare norma trebuie eliminată.

10. La pct. 5, la textul propus pentru art. 911 

alin. (3), propunem reformularea sintagmei „agenţii forţei publice sunt 
obligaţi să îşi dea concursul la executare ... şi să îl protejeze pe 

creditor de orice violenţe din partea debitorului sau a persoanelor care 

se afla cu acesta”, întrucât modalitatea în care agenţii forţei publice îşi 
desfăşoară activitatea face obiectul legislaţiei specifice în domeniu, 
eventual, putând fi făcută o trimitere la dispoziţiile în cauză .

De altfel, textul trebuie corelat cu art. 659 alin. (3) din actul 
normativ de bază, potrivit căruia organele de poliţie, jandarmerie 

sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi să sprijine 

îndeplinirea promptă şi efectivă a tuturor actelor de executare silită'\
11. La pct. 6, la textul propus pentru art. 911 

alin. (6), referitor la teza potrivit căreia „Dacă predarea se face la 

locuinţa sa, debitorul va scoate minorului în afara locuinţei şi se va 

retrage, va închide uşa/poarta imobilului lăsând minorul împreună cu 

executorul, creditorul şi martorii asistenţi”, este de analizat, în ce 

măsură, în această situaţie debitorul nu va fi pus în situaţia de a nu 

respecta obligaţia prevăzută la art. 911 alin. (4), potrivit căruia nu este 

permis niciunei persoane să bruscheze minorul sau să exercite 

presiuni asupra lui pentru a se realiza executarea.
Precizăm că, potrivit art. 911 alin. (2), executarea se va efectua 

în prezenţa unui reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială 

şi protecţia copilului şi, când acesta apreciază că este necesar, a unui 
psiholog desemnat de aceasta. De asemenea, sunt prezenţi şi 
executorul judecătoresc, creditorul, martorii asistenţi şi agenţii forţei 
publice, atunci când sunt solicitaţi de către executorul judecătoresc. 
Aşadar toate aceste persoane trebuie să aibă o contribuţie în ceea ce 

priveşte executarea hotărârii.
12. Referitor la soluţiile propuse la pct. 8 - 14, deoarece se 

modifică substanţial art. 913, recomandăm modificarea integrală a 

articolului, partea dispozitivă având următoarea redactare:
„... Articolul 913 se modifică şi va avea următorul cuprins:”.

A

In continuare se va reda textul integral al art. 913.
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Ca urmare este necesară renumerotarea punctelor subsecvente 

13, La actualele pct. 8 - 10, la textul propus pentru art. 913 

alin. (1), (1*) şi (2), nu se precizează în mod concret în ce constă 

^.refuzul minoruîuf\ spre deosebire de textul actual care permite 

identificarea ipotezei juridice reglementate, prin utilizarea formulării 

„însuşi minorul refuză în mod categoric să îl părăsească pe debitor”.
Precizăm că textul propus pentru alin. (1) şi (2) conţine aceeaşi 

reglementare, fiind încălcate normele de tehnică legislativă potrivit 
cărora nu e permisă instituirea aceleiaşi reglementări în norme 

distincte
La alin. (1), referitor la sintagma „expertiză psihologică a 

familiei”, este necesar a se preciza semnificaţia termenului „familie” 

în contextul acestui alineat. Observaţia este valabilă şi pentru alin, (2).
De altfel, textul propus pentru alin. (1) nu este corelat cu 

alin. (1*), care face referire la „expertiză psihologică a debitorului 
obligaţiei de a face”.

De asemenea, semnalăm că, prin modificarea textului propus 

pentru art. 913 alin. (2), reprezentantul direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului nu mai poate sesiza instanţa competentă 

de la locul unde se află minorul, pentru ca aceasta să dispună, în 

funcţie de vârsta copilului, un program de consiliere psihologică.
Totodată, prin această modificare nu mai este prevăzută norma 

de trimitere, potrivit căreia dispoziţiile legale privind ascultarea 

copilului rămân aplicabile, respectiv art. 264 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit 

căreia, în procedurile administrative sau Judiciare care îl privesc, 
ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. 
Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta 

de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este 

necesar pentru soluţionarea cauzei.
Precizăm că, este necesară argumentarea acestor soluţii 

legislative în cuprinsul Expunerii de motive.



Din punctul de vedere al respectării normelor de tehnică 

legislativă, la actualul pct. 8, textul propus pentru art. 913 alin. (1) se 

va marca, astfel; „(!)”■ Observaţia este valabilă şi pentru situaţiile 

asemănătoare de la actualele pct. 9 şi 10,
La teza a doua, termenul „maxim” se va reda sub forma 

„maximum”, observaţie valabilă şi pentru situaţia similară de la 

actualul pct. 9.
14. La actualul pct. 11, la textul propus pentru alin, (3) al 

art. 913, fonnularea „sau după caz instituţia de specialitate căreia i s-a 

fixat sarcina efectuării expertizei psihologice în temeiul legii, va 

întocmi un raport ...” nu răspunde cerinţelor de claritate şi 
predictibilitate a textului normativ, neprecizându-se cine dispune 

expertiza şi în temeiul căror dispoziţii normative îi revine instituţiei 
respective această sarcină.

15. La actualul pct. 12, textul propus pentru alin. (4) al art. 913 

face referire la „refuzul minorului” fără să se precizeze în mod concret 
în ce constă ,,refuzul minorulur\ astfel cum am menţionat la pct. 13 

supra.
Totodată, prin referirea generică la părintele care a avut 

„comportament ilegal faţă de minor” şi „părintele care a avut un 

comportament responsabil”, în lipsa definirii acestor noţiuni, norma 

preconizată devine inaplicabilă, fiind ambiguu formulată.
încadrarea „comportamentului ilegal faţă de minor” printre 

motivele întemeiate pentru care instanţa poate hotărî ca autoritatea 

părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinţi, potrivit 
art. 398 alin.(l) din Codul civil, la care se face trimitere, se poate 

realiza numai în contextul în care se precizează în ce constă acest 
comportament.

Totodată, pentru corectitudinea redactării, sintagma „art. 398 

al. 1 din Codul civil” se va reda sub forma „art. 398 alin. (1) din 

Codul civil.
16. La actualul pct. 13, la textul propus pentru alin. (4^) al 

art. 913, în actuala redactare, norma are un caracter pur declarativ, 
neputând genera efecte juridice. Ca atare se impune reformularea 

acesteia.
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17. La actualul pct. 14, la textul propus pentru alin. (6) al
A

art. 913, referitor la teza potrivit căreia Jn baza constatării de către 

instanţă a alienării parentale asupra minorului ca formă de abuz 

psihologic sau a impunerii voinţei sau a controlului personal al 
debitorului asupra minorului” este necesar a se preciza care sunt actele 

în baza cărora instanţa poate stabili o astfel de concluzie, precum şi 
persoanele sau instituţiile care au calitatea de a întocmi astfel de acte.

Pe de altă parte, nu reiese forma prin care se va realiza această 

constatare a instanţei, pe baza căreia creditorul poate formula o 

acţiune separată.
Totodată, sintagma „emiterea unui ordin de protecţie în 

condiţiile prevăzute de legislaţia privind violenţa domestică prevăzută 

la art. 4 lit. b) şi lit. f) din Legea 217/2003 republicată” nu răspunde 

cerinţelor privind claritatea şi predictibilitatea textului normativ, 
textele invocate în norma de trimitere fac referire la două modalităţi în 

care se poate manifesta violenţa domestică, iar nu la condiţiile în care 

se emite ordin de protecţie
Ca atare, norma trebuie reformulată în integralitate.

Bucureşti
Nr. 661/14.06.2022
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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 I.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 I.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 690/11 sep. 2015 (art. 
94 şi art. 95); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2016 - M. Of, nr, 461/22 iun, 2016 (art.127 alin. (1) şi (3))

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

1



2 modificări prin L.nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012 modifică art. 2 alin. (2), art. 4, art. 5, ari.
18 alin. (3), art. 26 alin. (1), art. 28 alin.
(]), denumirea marginală a art. 29. 
denumirea marginală a art. 30. denumirea 
marginală a art. 31. art. 32 denumirea 
marginală şi alin. (1) Ut. a), denumirea 
marginală a art. 40. art. 41 alin. (1) pct. 1, 
art. 42 alin. (1), art. 44. denumirea 
marginală a art. 52. denumirea marginală 
a art. 54. denumirea marginală a art. 58, 
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 ari. 74, denumirea 
marginală a an. 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. 1 lit. a), g), 
j) şi l), art. 93 pct. 1, art. 94 pct. 1, art. 96 
denumirea marginală şi alin. (2). 
denumirea marginală a art. 104, art. 106, 
art. 109, art. 111 alin. (1) pct. 3, art. 112 
alin. (1) pct. 1. art. 116, denumirea 
marginală a art. 117, denumirea marginală 
a art. 119, denumirea marginală a art. 120, 
art. 123 alin. (1) şi (2). denumirea 
marginală a art. 124, ari. 126 alin. (l)-(3). 
art. 127 alin. (1), denumirea marginală a 
ari. 128, ari. 130 alin. (2) şi (4), art. 131 
denumirea marginală şi alin. (3), art. 137 
alin. (1), art. 140 alin. (1) şi (2), art. 141, 
art. 143 alin. (1), art. 149 denumirea 
marginală şi alin. (4), art. 152 alin. (1) lit. 
f), art. 152 alin. (2). ari. 157, art. 158 alin. 
(3) partea introductivă şi lit. J), art. 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 lit. a), b) şi e), art. 194. 
art. 196 alin. (1) şi (3)-(6), denumirea 
marginală a art. 198, art. 200 alin. (2) lit. 
a), art. 201 alin. (2), denumirea marginală 
a art. 204, art. 210 alin. (1). denumirea 
marginală a art. 213, denumirea marginală 
a art. 214. art. 222, art. 224 denumirea 
marginală şi alin. (1), art. 225, denumirea 
marginală a art. 229, denumirea marginală 
a art. 230, denumirea marginală a art. 231, 
art. 236 alin. (4), denumirea marginală a 
art. 237, denumirea marginală a art. 239, 
denumirea marginală a art. 240, denumirea 
marginală a art. 241. art. 245. art. 246 
alin. (2), art. 247, art. 248 alin. (4), art. 249 
alin. (3), denumirea marginală a art. 250, 
denumirea marginală a art. 259, denumirea 
marginală a art. 263, denumirea marginală 
a art. 264, denumirea marginală a art. 266, 
denumirea marginală a art. 267, denumirea 
marginală a art. 274, denumirea marginală 
a art. 276, denumirea marginală a art. 282, 
denumirea marginală a art. 288. art. 292

Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă



alin. (2), denumirea marginală a art. 294, 
art. 303 alin. (4) pct. 5, art. 3Î9, denumirea 
marginală a art. 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 art. 337. denumirea 
marginală a art. 338, denumirea marginală 
a ari. 342. art. 350 alin. (1), denumirea 
marginală a art. 353, denumirea marginală 
a art. 359, denumirea marginală a art. 360, 
denumirea marginală a arf. 364, denumirea 
marginală a art. 368, denumirea marginală 
a art. 376, denumirea marginală a art. 381, 
art. 395 alin. (2), art. 398 alin. (2), art. 400 
denumirea marginală şi alin. (6). ari. 404. 
art. 408 alin. (1), art. 415 alin. (2), art. 419 
alin. (3), art. 420 alin. (î)-(3). art. 421 alin. 
(3), art. 428, denumirea marginală a art. 
430, art. 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. (1) şi (2), 
denumirea marginală a art. 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), art. 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. 
1, 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. 11 de la cartea a 11-a 
titlul 111, art. 512, art. 513, art. 514 alin. (!) 
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), art. 542 
alin. (1), art. 543 alin. (1), art. 546 alin.
(1), art. 549, art. 562 alin. (1), denumirea 
marginală a art. 567, art. 568 denumirea 
marginală şi alin. (2). denumirea 
marginală a art. 577, denumirea marginală 
a art. 582, denumirea marginală a art. 584, 
art. 592 alin. (1), art. 602, art. 603, art. 604 
alin. (1), alin. (3) Ut. b) 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, art. 630, 
art. 631, art. 632, art. 634 denumirea 
marginală şi alin. (2), art. 635 alin. (2). art. 
641 alin. (2). art. 642 alin. (2) şi (3), art. 
643, art. 644 alin. (3), art. 647 alin. (3), art. 
648, art. 650 alin. (1), (2) şi (5). art. 651 
alin. (1), art. 654 alin. (3) şi (4), art. 655 
alin. (2), art. 656. art. 657 alin. (2). art. 659



denumirea marginală şipct. 2, art. 660 
denumirea marginală şi alin. (2), alin. (3) 
pct. 4 şi alin. (4). ari. 663, ari. 669 alin. (1) 
partea introductivă, ari. 672 denumirea 
marginală şi alin. (1), denumirea 
marginală a art. 676, art. 682 alin. (3) şi 
(6), art. 687 alin. (1), denumirea marginală 
a art. 688, art. 69] alin. (2), art. 692 alin.
(3) şi (4), art. 693, art. 696, art. 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 art. 707, art. 709 alin. (1). art. 710 
denumirea marginală şi alin. (1) şi (4), 
denumirea marginala a ari. 7] 1. denumirea 
marginală a art. 714, art. 717 alin. (I). 
denumirea marginală a art. 719, art. 721 
alin. (4), art. 731, denumirea marginală a 
art. 73 7, denumirea marginală a art. 738, 
art. 740 alin. (1) pct. 1, denumirea 
marginală a art. 742, art. 743 alin. (2). art. 
748 alin. (1), art. 750 denumirea marginală 
şi alin. (I), art. 756 alin. (1), art. 759, 
denumirea marginală a art. 765, ari. 771 
alin. (2), art. 772 alin. (1), art. 773 alin.
(1), 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. 808 alin. (1), art. 
808 alin. (4), art. 810 alin. (3), art. 811 
alin. (1). art. 815, art. 816, art. 8J8, art. 
823. art. 824 alin. (1), art. 825, art. 827 
alin. (1), art. 828 alin. (1) liî. k), alin. (4) şi
(6) , art. 829 alin. (1) Ut. a), art. 830 alin.
(4) . art. 832 alin. (1), ari. 835 alin. (8) şi 
(9), art. 836 alin. (1) Ut. e) şi alin. (3), art. 
837, art. 841, art. 842 Ut. d) şi h)-j), art.
843 alin. (1), art. 844 alin. (1), art. 845, art. 
851, art. 854 alin. (1) Ut. a), art. 859 alin.
(1) , art. 865 denumirea marginală şi alin. 
(3), denumirea marginală a art. 868, art. 
874 alin. (1), art. 877 alin. (1), art. 878, art. 
879 alin. (2), art. 881 alin. (1). art. 883, art. 
884, denumirea marginală a art. 885, 
denumirea marginală a art. 888, art. 889, 
art. 890 denumirea marginală, alin. (2) şi 
(3). art. 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. (4), denumirea 
marginală a art. 921, art. 922 alin. (3). art. 
923 alin. (1), art. 924, art. 926 denumirea 
marginală şi alin. (3), denumirea titlului IV 
din cartea a Vl-a, denumirea marginală a ■ 
art. 932, denumirea marginală a art. 935, 
art. 939, art. 940 denumirea marginală şi 
alin. (3), art. 941 alin. (1) şi (2), art. 942 
alin. (l)-(3), denumirea marginală a art. 
946, art. 948 denumirea marginală şi alin.
(2) , denumirea marginală a art. 955, art. 
958, denumirea marsinală 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, art. 980 alin. (2) şi (4), denumirea 
marginală a art. 982, art. 984 alin. (1) şi
(3) , denumirea marginală a art. 988, 
denumirea marginală a art. 991, art. 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. h) partea introductivă, art. 1000 
alin. (2), art. 1002 alin. (2), art. 1003 alin.
(4) , art. 1004 alin. (4), art. 1005 alin. (3). 
art. 1008, art. 1010 alin. (1), art. 1011 
denumirea marginală, alin. (3) Ut. i), art. 
1012 alin. (1). ari. 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 an. 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 ari. 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 art. 22, art. 35_1, pct. 
l_i la ari. 41 alin. (1), alin. (4) la art. 89, 
art. 89_1. pct. 1_1 la art. 92, alin. (2) la 
art. 110, art. 1J1_1, alin. (2_1) la art. 112, 
alin. (2) la art. 115, art. 118_1 la cartea I 
titlul III cap. III, înaintea art. 119, art. 
126_1, alin. (4) la ari. 127, alin. (1 _1) şi 
(I_2) la art. 143, alin. (3) şi (4) la art. 144, 
alin. (8) la art. 149, Ut. h_I) la art. 152 
alin. (1), lit.j) la art. 182 alin. (1) pct. 1. 
alin. (IJ) la ari. 187, alin. (3) la art. 199, 
alin. (3) la art. 229, alin. (2_1) la art. 236, 
art. 236 1. alin. (3) la art. 246. art. 271 I.



alin. (3)-(5) la art. 329, alin. (3J) ?i (3_2) 
la art. 366, alin. (3) la art. 391, alin. (!_]) 
la art. 418, alin. (2_1) la art. 510, art. 
511_î, alin. (4) la ari. 514, alin. (6) la art. 
517, alin. (3) la art. 521, art. 532_1, art. 
585_1. Ut. i) la art. 599 alin. (1), alin. (4) şi 
(5) la art. 613, alin. (3) şi (4) la art. 649, 
alin. (3_1) la art. 691, art. 696_1, Ut. 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) la art. 803, Ut. k) şi l) la 
art. 842, alin. (1_1) la art. 854, alin. (4) la 
art. 887, art. 891 _1 la cartea a V-a titlul JII 
cap. IVsecţ. 1, înaintea art. 892, alin. (4) la 
art. 914, art. 929 1, alin. (2_1) la art. 941, 
alin. (3) şi (4) la art. 960, cap. IV cu art. 
964_I 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. 
92 pct. 1 Ut. b) şi c), ari. 270, art. 478 alin. 
(6). art. 487 alin. (8), art. 594 alin. (2), ai-t. 
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. b). art. 981 
alin. (3), art. 1014 alin. (5), art. 1064 pct. 6;

înlocuieşte sintagma
"întreprinzător/întreprinzătoii/întreprinzăto 
iilor sau/ori/şi ale alt/altui/alţi/altor 
profesionist/profesionişti” sau, după caz, 
termenul "întreprinzător/întreprinzători" cu 
termenul
"profesionist/profesionişti/profesioniştilor", 
în cuprinsul art. 111 alin. (1) pct. 8, aii.
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 luci-u 
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-sechestru/adminisîratori- 
sechestru" în cuprinsul art. 728 alin. (2), 
art. 732 alin. (1), art. 733 alin. (3), an. 735 
alin. (3), art. 736, art. 737, art. 738, art.
739 alin. (4), art. 776 alin. (3) şi (4). art.
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 
"depozit" în cuprinsul art. 336 alin. (2), art. 
532 alin. (1), art. 729 alin. (2), art. 733 
alin. (1) Ut. g). art. 735 alin. (1). (3)-(6) şi 
art. 888 alin. (3)



3 rectificare M. Of. nr. 542/3 aug. 2012 rectifică 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 prorogă teimenu! de intrare în vigoare 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. până la I febivarie 2013 
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 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012

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

6 completat prin M. Of. nr. 762/13 nov. 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. februarie 2013 
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

L. nr. 206/2012 introduce alin. (3) la ari. 603, la dala de J

7 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 abrogă ari. 94 pct. 2 şi prorogă termenul 
de intrare in vigoare până la 15 februarie 
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 şl 
completarea unor acte normative conexe

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

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 intre 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. nr. 4/2013 
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. C.

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 473/2013 
de neconst. 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

ari. 659 alin. (3)

11 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

suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
prevederile an. 659 alin. (3)(tennenul se 
împlineşte la 3 martie 2014) după care 
operează dispoziţiile ari. 147 din Constituţie

12 admisă excepţie D.C.C. nr. 348/2014 
de neconst. 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 suspendă pentru 45 zile dispoziţiile ort. 650 
alin. (!) {termenul se împUnşie la 30 august 
2014) după care operează prevederile art. 
147 din Constituţie

Decizia nr. 348 din 17 iunie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 
alin. (1) din Codui de procedură civilă

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

modifică art. 136 alin. (I), art. 139 alin. (3) 
şi (4), art. 200 alin. (l), art. 200 alin. (2), 
art. 231, art. 450 alin. (3), art. 484 alin. (I). 
an. 520 alin. (9), art. 603 alin. (3). an. 6J5. 
an. 628. art. 632 alin. (2), art. 635, art. 638 
alin. (I)pct. 2. art. 650 alin. (1), art. 650 
alin. (2) şi (3), art. 651 alin. (J) Ut. b), art. 
65 J alin. (2) şi (3), art. 652 alin. (4). art. 
659 alin. (2), art. 664, art. 665, art. 669 
alin. (5) şi (6), art. 67î, art. 679 alin. (2). 
art. 698 alin. (2). art. 711 alin. (3), art. 713 
alin. (2), art. 714 alin. (2), art. 716 alin.
(1). art. 718 alin. (7). art. 719 alin. (8). art. 
731 alin. (2), art. 767 alin. (2). art. 779 
alin. (I), art. 782 alin. (I). art. 805 alin.
(6). art. 818, art. 819, art. 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), aii. 888, 
art. 891 denumirea marginală şi alin. (1), 
art. 954 alin. (1), art. 1017; 
introduce Ut. h_l) la art. 94 pct. 1. alin. 
(1_1) la art. 200, alin. (4) la art. 457, pct. 
2_1 la art. 638 alin. (1). art. 640_1. alin. 
(1_1) la art. 650, alin. (3_1) la art. 651. 
alin. (6) la art. 821, art. 847_1, 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 cuprin.’ie 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 neconstituţionale.

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

M. Of. nr. 897/10 dec. 2014 dispoziţiile art. 142 alin. (l)teza întăi şi ale 
art. 145 alin. (1) teza întâi sunt 
constituţionale în măsura în care motivul de 
bănuială legitimă nu se raportează la 
calitatea de judecător la cuiiea de apel a 
uneia dintre părţi.

Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza 
întâi. art. 143 afin. (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

17 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 247/10 apr. 2015
Lege privind Codul de procedură civilă



10 admisă excepţie D.C.C. nr. 485/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 art. 13 alin. (2) teza a doua. ari. 84 alin. (2) 
şi art. 486 alin. (3) cu referire la menţiunile 
care decurg din obligalivitalea fonnulârii şi 
susfineiii cererii de recurs de către 
persoanele juridice prin avocat sau 
consilier Juridic

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

10 modificări prin D.C.C. nr. 839/2015 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile ari. 493 alin. (5) (cu referire la 
sintagma "sau că recursul este vădit 
nefondat’j (termenul se împlineşte la data 
de 17.03.20J6). după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5)-(7) din 
Codul de procedură civilă

20 admisă excepţie D.C.C. nr. 839/2015 
de neconst. prin

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

art. 493 alin. (5) (sintagma "sau că 
recursul este vădit nefondat")

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

21 admisă excepţie D.C.C. nr. 866/2015 
de neconst. prin

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

22 modificări prin D.C.C. nr. 866/2015 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 666 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 art. 509 alin. (!) (constată 
sintagma „pronunţate asupra fondului sau 
care evocă fondul" este neconstituţională 
cu referire la mothnil de revizuire prevăzut 
la pct. 1 î din cuprinsul acestora) (termenul 
.îc împlineşte la data de 17.03.2016), după 
care operează dispoziţiile art. 147 din 
Constituţie

23 admisă excepţie D.C.C. nr. 895/2015 
de neconst. prin

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

24 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 art. 666 din 
Codul de procedură civilă

.<!U.spendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
666 (termenul se împlineşte la 20 martie 
2016) după care operează prevederile 
art.147 din Constituţie

26 modificări prin M. Of. nr. 85/4 feb. 2016O.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

modifică art. 603 alin. (3). ari. 615, art.
628 alin. (5). art. 635, art. 641. ari. 651 
alin. (3), aii. 665, aii. 666, art. 670 alin.
(6), art. 680 alin. (2). art. 699 alin. (2). art. 
712 alin. (3). art. 720 alin. (8). art. 732 
alin. (2), ari. 783 alin. (1), art. 820, an. 856 
alin. (2), ari. 889. ari. 955 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017



26 admisă excepţie D.C.C.nr. 169/2016 
de neconst. prin

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

art. 142 alin. (1) teza întâi şi ari. 145 alin. 
(!) teza întâi din Codul de procedura civila 
sunt conslilulionale în măsura în care 
motivul de bănuială legitimă nu se 
raportează la calitatea de parte a curlii de 
apel în raza căreia funcţionează instanţa 
învestită cu Judecarea litigiului

27 modificări prin M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016 prorogă termenele prev. la art. XII alin. (1). 
art. XIII teza I. art. XVIII alin. (I) şi art. 
XIX alin. (!) până la data de I ian. 2019

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

respinsă prin L. nr. 260/2021 M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021

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 ari. 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. 782, art. 889 şi denumirea 
secţiunii a 2-a a cap. IV al titlului III din 
cartea a V-a

29 admisă excepţie D.C.C. nr. 290/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 638/23 iul. 2018
Decizia nr. 290 din 26 aprilie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă

dispoziţiile art. 127 alin. (I) şi alin. (2) 
sunt con.stituţionale în măsura în care 
privesc şi instanţa de Judecată în calitate de 
parte reclamantă /pârâtă

soadmisă excepţie D.C.C. nr. 290/2018 
de neconst. prin

M. 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

sintagma "de competenţa 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)



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

modifică art. 13 alin. (2). ari. 41 alin. (1). 
an. 64 alin. (3) şi (4). an. 80 alin. (5). an. 
83. an. 84 alin. (3). ari. 94 pcl. 1 Iii. h). ari. 
95 pcl. 3. art. 96pcl. 3. art. 127 alin. (1) şi 
(2), art. 129 alin. (2) pcl. 2, art. 130 alin.
(2) şi (3). art. 131 alin. (1). art. 142 alin.
(1) , art. 144 alin. (2), art. 154 alin. (4) şi 
(6), art. 165 pcl. 3, art. 183 alin. (1) şi (3). 
art. 200 alin. (4), art. 201 alin. (2) -(4), an. 
213, an. 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. 
an. 426 alin. (1) şi (5), art. 444 alin. (I). 
art. 450 alin. (3), art. 457 alin. (2), art. 471 
alin. (3) şi (4), an. 474. art. 483 alin. (2)- 
(4), an. 484 alin. (7). an. 486 alin. (1) Ut. 
a) şi e). an. 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), art. 517 
alin. (4), art. 521 alin. (3), art. 713 alin.
(2) . art. 906 alin. (4). art. 915 alin (2); 
introduce lit.j_l) - j_3) la art. 94 pct. 1, 

alin. (2_1) la art. 127. alin. (6_1) la art.
154, alin. (}î_l) la art. 163. alin. (4_}) la 
art. 200. alin. (6) şi (7) la art. 321. pct. 1_1 
la art. 413 alin. (1), ari. 471 _], 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, ari. 660 alin. (3). art. 666 alin. (8)

32 admisă excepţie D.C.C. nr. 874/2018 
de neconst. prin

iM. Of. nr. 2/3 ian. 2019
Decizia nr. 874 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalltate 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 şl pentnj 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 dată 
prin Decizia nr. 52 din 18 iimie 2018. 
pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie — Completul pentm dezlegarea 
unor chestiuni de drept

33 admisă excepţie D.C.C. nr. 604/2020 
de neconst. prin

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

art. 524 alin. (3)

3< 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 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă

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



35 modificări prin L nr. 260/2021 M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2016 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

respinge O.U.G. nr. 95/2016

36 admisă excepţie D.C.C. nr. 832/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 430/3 mai 2022 sintagma "întocmai şi literal" din cuprinsul 
dispozifiilor an. 323 alin. (1), astfel cum 
acesta a fost modificat prin art. I pct. 35 din 
Legea nr. 310/2018

Decizia nr, 832 din 9 decembrie 2021 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a sintagmei "întocmai şi literal" din 
cuprinsul dispoziţiilor art. 323 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă, astfel cum acesta a fost modificat prin art. I pct. 35 din 
Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr, 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 367/29 mai 2003L. nr. 217/2003

Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

promulgată prin D. nr. 314/2003 M. Of. nr. 367/29 mai 2003
Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie

1

2 modificări prin O.U.G. nr. 64/2003 M. Of. nr. 464/29 iun. 2003
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind 
înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor 
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a 
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi a unor instituţii publice 

aprobată cu modificări prin L. nr. 194/2004

modifică ari. 8 alin. (1)

M.Of. nr. 486/31 mai 2004

3 modificări prin O.G. nr. 95/2003 M. Of. nr. 13/8 ian. 2004 modifică art.7 alin. (2), art.S alin. (!) şi 
alin. (4) , arl.9, art. lOalin. (2) şi (3), 

217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie ari.ll, ari.12 alin. (3). art.JS, arl.16 alin.
Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr.

aprobată prin L. nr. 180/2004 M. Of. nr. 457/21 mai 2004 (2), lilhil cap VI. cap. VI cu ari. 23 - 25_4: 
inlroduce alin. (!_}) la arl.I, alin. (5). (6). 
(7) şi (8) la art.S, art.11_I. alin. (4) ta 
ari.12: abrogă ari.31 alin. (!)

^ modificări prin M. Of. nr. 457/21 mai 2004 aprobă O.C. nr. 93/2003L. nr. 180/2004
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2003 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie

5 modificări prin L. nr. 194/2004 :M. Of. nr. 486/31 mai 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din 
cadnji aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a 
unor instituţii publice

aprobă cu modificări O. U. G. nr. 64/2003

6 modificări prin M. Of. nr. 761/9 nov. 2009L. nr. 329/2009
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană 
şi Fondul Monetar Internaţional

abrogă, la dala intrării în vigoare a 
hotărârilor Guvernului privind înfin(area. 
organizarea şi funcţionarea noilor entităp 
rezultate din reorganizarea autorităţilor şi 
instituiiilorpublice prevăzute în anexele nr. 
I şi 2. art. 8-JI. art. II_I. aii. 29 alin. (I) 
Ut. b)

^ modificări prin M. Of. nr. 165/13 mar. 2012
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

L nr. 25/2012 modifică art. I alin. (2). ari. 2 alin. (I), art. 
4. art. 5. art. 6. art. 7, art. 23. art. 24. art. 
25. art. 25_}. art. 25_2. an. 25_3. art.
25_4. titlu! Capitolului VII, art. 26. an. 27, 
art. 28. art. 29;
introduce an. I_I. art. 2_l - 2_3, Capitolul 
}_î după art. 4. art. 5_1 • 5_3. art. 7_l. art. 
23J. art. 27_I - 27JI. Capitolul VII_I 
înaintea art. 28, art. 28_I - 28_3; 
abrogă art. 3, Capitolul III cu art. I2~I5. 
Capitolul IV cu art. 16-18. Capitolul Vcu 
art. 19-22. Capitolul VI titlul secţiunii 1 şi 
titlul secţiunii a 2-a. art. 30



B republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 365/30 mai 2012 
Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

9 modificări prin M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

L. nr. 187/2012 modifică, la data de 1 februarie 2014. ari.
32

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

10 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 205/24 mar. 2014 
Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

11 modificări prin O.G. nr. 6/2015
Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

aprobată prin L. nr. 160/2015

M. Of. nr. 78/29 ian. 2015 modifică art. 37 alin. (I): 
introduce alin. (3^1) la art. 8

M.Of.nr. 449/23 iun. 2015

12 modificări prin L. nr. 160/2015 M. Of. nr. 449/23 iun. 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie

aprobă O.G. nr. 6/2015

13 modificări prin L. nr. 272/2015
Lege privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie

M. Of. nr. 842/12 nov. 2015 modifică aii. 31 alin. (!)

i< modificări prin L. nr. 351/2015 M. Of. nr. 979/30 dec. 2015 
Lege privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 
217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

modifică ari. 27 alin. (1)

15 completat prin L. nr. 35/2017 M. Of. nr. 214/29 mar. 2017
Lege privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

introduce alin. (4) la art. 23

16 admisă excepţie D.C.C. nr. 264/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 468/22 iun. 2017
Decizia nr. 264 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a sintagmei "în cazul în care 
convieţuiesc’ din cuprinsul dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Legea 
nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie

sintagma "în cazul în care convieţuiesc" din 
cuprinsul dispoziţiilor art. 5 Ut. c)



17 modificări prin L. nr. 174/2018 M. Of. nr. 618/18 iul. 2018
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea vioienţei în familie

modifică litlid, art. 2 lit.f), art. 3, art. 4 
partea introductivă şi Ut. b), c),J) şi g), aii. 
5 Ui. a)-c). ari. 7 alin. (î). art. 8 alin. (3_î). 
art. 9. art. W. ari. II. art. 13 alin. (!) Ut. 
c). g) şi h). titlul cap. UI. art. 15. art. 16 
alin. (4). art. 17 alin. (3). ari. 19 alin. (1). 
art. 23 alin. (1) Ut. d), art. 23 alin. (3), art. 
27. art. 28. ari. 29 alin. (2). an. 30 alin.
(1) - (3). an. 31 alin. (1) şi (4). an. 32. an. 
34 alin. (2) Ut. c), art. 36 Ut. d). titlul cap. 
VI. anexa;

introduce Ut. g)-i) la art. 2. alin. (2) la ari. 
4. alin. (2) la art. 5. Iii. g) Ia art. 7 alin. (2). 
alin. (3)-(7) la art. 7, alin. (2_1) şi alin. 
(3J) la art. 8. Ut. hj) la ari. 13 alin. (1). 
art. 14_1. ari. I6_l, art. I8_l, alin. (3) şi 
(4) la art. 19. art. 21 _1. art. 21 _2. alin. (3) 
şi (4) la art. 22. cap. 111 _1 cu an. 22_1 - 
22_10. Ut. c_l) şi Ut. e_l) la ari. 23 alin. 
(1). alin. (!_}) la art. 23, Ut. c) la art. 23 
alin. (4), alin. (5) la art. 23. alin. (3) la ari. 
29. alin. (5)-(9) la art. 31. cap. /K_/ cu art. 
35 J şi 35_2, alin. (3J) şi (3_2) la an. 40. 
art. 40 1;

completează anexa;

abrogă art. 14 Ut. e) şi f);

sintagma "violenfă în familie" se 
înlocuieşte cu sintagma "violeniă 
domestică", sintagma "unităţipentni 
prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie" se înlocuieşte cu sintagma "sen’icii 
sociale pentru prevenirea şi combaterea

18 modificări prin L. nr. 212/2019 M. Of. nr. 912/12 nov. 2019 modifică art. 30 alin. (!)
Lege privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 
217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

19 modificări prin L. nr. 106/2020 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

modifică ari. 3 şi art. 9 alin. (1); 
introduce Ut. h) la art. 4 alin. (1). alin. 
(3_3) la art. 8 şi alin. (3) la an. 9

20 modificări prin L. nr. 162/2020 M. Of. nr. 698/4 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români

modifică art. 31 alin. (1)

La data intrării în vigoare a prezentei legi. prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartea de 
alegător se abrogă.



21 modificări prin L nr. 183/2020 M. Of. nr. 758/19 aug. 2020
Lege privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei domestice

modifică ari. J6 alin. (7), ari. 27 alin. (2), 
ari. 32, anexa

22 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 948/15 oct. 2020 
Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

23 modificări prin M. Of. nr. 515/18 mai 2021L. nr. 146/2021 sintagma ..sisiem electronic de 
Lege privind monitorizarea electronică în cadrui unor proceduri supraveghere ” se înlocuieşte cu

sintagma „dispozitiv electronic de 
supraveghere”

judiciare şi execuţional penale


