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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti,22.11.2016 
Pl-x 219 

 
RAPORT   

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă 

  

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 

sesizata spre dezbare, în fond, cu propunerea legislativa pentru modificarea 

Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, transmis cu adresa nr. Pl-x 

219 din  9 martie 2015 şi înregistrată cu nr.4c-11/365 din 10 martie 2015. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 alin. (9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  respins iniţiativa 

legislativă. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa. 

Guvernul, prin punctul de  vedere transmis  nu  sustine  adoptarea  

acestei initiative legislative. 

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea 

dispoziţiilor art.200 alin (1) din Legea nr.134/2010 referitoare la  verificarea 

cererii de chemare în judecată şi regularizarea acesteia şi, respectiv, fixarea 

primului termen de judecată, astfel: la art.200 alin.(1) se propune institurea unui 

termen de  cel mult 20 zile în care  completul, caruia i s-a repartizat aleatoriu 
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cererea de chemare în judecată, să verifice dacă aceasta îndeplineşte cerinţele 

prevăzute la  art.194-197; la art.201 alin.(1) se instituie acelaşi termen, indicat 

mai  sus, în care judecătorul să dispună  comunicarea cererii către pârât. 

Iniţiatorul motivează măsurile propuse prin faptul că „raţiunea noului Cod de 

procedură  civilă a fost celeritatea soluţionării proceselor” dispoziţiile în 

vigoare prevăzând îndeplinirea de către judecător a acestor demersuri de îndată, 

fără să prevadă un termen limită. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în 

şedinţa din  22 noiembrie  2016.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  

prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au hotărât, cu unanimitate de  voturi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea propunerii legislative  pentru modificarea Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedura civila. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativa  face 

parte din categoria legilor organice.  

   
 
 
 
 
                  VICEPREŞEDINTE,                                SECRETAR, 
                  Nicolae Ciprian NICA                                  Ninel PEIA 
 

 

 

 

 
Consilier  parlamentar 
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