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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.134/2010 republicată, privind Codul de Procedură Civilă, 

cu modificările şi completările ulterioare (b402/20.06.2022)

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

Gonsiliului 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 Ja avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.J34/2010 republicată, privind Codul de Procedură Civilă, cil modificările şi completările 

ulterioare (6402/20.06.2022).
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în.temeiul.ail.3 lit a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea/,
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Lorisiliuiuf Economic ş'i 'Social republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 5.07.2022, desfâşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 
nr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• dacă textul legislativ prin care proprietarii cărora le-au fost luate terenuri sau imobile 

solicită retrocedarea, nu este suficient de clar pentru a oferi soluţii în cazul în care 

entitatea de stat nu mai poate restitui actiMil aşa cum a fost luat sau nu oferă soluţii 

penţru toate situaţiile menţionate în expunerea de motive;
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• o intervenţie asupra Codului de procedură civilă care să vizeze penalităţile, pentru o 

situaţie pe care statul nu a rezolvat-o, este nejiistificată şi nu ţine cont de faptul că 

acele persoane care solicită retumarea activelor asupra cărora deţin acte de proprietate 

suferă un abuz dubiu: prima dată din partea celor cai'e i-au deposedat de bunuri şi 
acum din nou, în condiţiile în care nu li se face dreptate. Deşi din expunerea de 

motive rezultă că se propune scutirea de la plata penalităţilor de întârziere doar pentru 

instituţiile publice care sunt obligate la restituirea proprietăţilor ce intră sub incidenţa 

legilor de restituire, iniţiatorii extind practic sfera de reglementare atât asupra 

instituţiilor publice, cât şi asupra tuturor persoanelor juridice. Acest aspect rezultă din 

introducerea art. 906^ cai'e face referire la persoanele juridice, instituţiile publice şi 

entităţile publice considerate debitoare, împotriva cărora sunt pronunţate hotărâri 
judecătoreşti definitive prin care s-a stabilit plata de penalităţi, fără a mai precis 

explicit că acest articol vizează doar procesele privind legile de restituire a 

proprietăţii. Fără o precizare expresă în aceste sens, articolul nou introdus va da 

posibilitatea tuturor - persoană juridică, instituţie a statului - ca în orice proces civil 
în care sunt debitoare, sa nu mai fie obligate la plata penalităţilor de întârziere;

• prevederile iniţiativei legislative sunt de natură a introduce o discriminare înti'e 

persoanele juridice de drept public şi ce de drept privat;

• legislaţia în vigoare este suficientă şi acoperitoare pentru subiectul în discuţie.

Preşedinte,
Bogdan
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