
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 22.10.2012      

Pl-x 436/2012 
   
 

     R A P O R T   
     asupra  

                 propunerii legislative privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru 
pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 

 
 
           În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgenţă, cu propunerea legislativă privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru 
pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, trimisă cu adresa nr. Pl-x 436 din 
16 octombrie 2012, înregistrată sub nr.31/841 din 17 octombrie 2012. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 15 octombrie 
2012. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului 
nr. 783 din 8 octombrie 2012. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 
nr. 27/301 din 3 octombrie 2012. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, cât şi pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, în concordanţă cu 
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recomandarea cuprinsă în Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliului privind progresele 
înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare din 18 iulie 2012 privind continuarea 
reformei înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Astfel, potrivit Expunerii de motive, se propun modificări ale Codului de procedură penală în materia 
strămutării, eliminarea anumitor motive de recurs care vor fi analizate în cadrul căii de atac a apelului, stabilirea 
competenţei teritoriale de soluţionare a plângerilor în funcţie de domiciliul contravenientului. 

Totodată, propunerea legislativă vizează modificarea unor acte normative, cum ar fi cele în materie 
electorală, în sensul eliminării din sarcina instanţelor a obligaţiei de arhivare a buletinelor de vot, sau instituirea unor 
noi proceduri administrative de restituire a taxei pentru emisiile poluante provenite din autovehicule, modificarea Legii 
nr.53/2003-Codul muncii şi a Legii dialogului social nr.62/2011. 

Cu referire la măsurile de ordin legislativ necesare punerii în aplicare a noului Cod de procedură civilă, se 
propune amânarea intrării în vigoare a dispoziţiilor acestui cod privitoare la desfăşurarea cercetării procesului şi la 
dezbaterea fondului în camera de consiliu. În ceea ce priveşte procesele pornite începând cu data de 1 februarie 2013 şi 
până la data de 1 ianuarie 2016, cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului urmează a se desfăşura în 
şedinţă publică. Totodată, se stabileşte, cu caracter tranzitoriu, obligativitatea desfăşurării procedurii scrise în căile de 
atac de către instanţa de control judiciar. De asemenea, se propune ca, în perioada 1 februarie 2013 - 31 decembrie 
2015, hotărârile pronunţate asupra cererilor evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv să nu fie 
susceptibile de a fi atacate cu recurs, iar de la data de 1 ianuarie 2016 să se revină la pragul valoric de 500.000 lei 
inclusiv, consacrat de noul cod. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată în şedinţa din                
22 octombrie 2012.  

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, 
domnul Florin Aurel Moţiu – secretar de stat, doamna Alina Rădoi – director, doamna Alina Barbu – şef serviciu, 
doamna Anişoara Ştefănescu şi domnul Decebal Ghinoiu – consilieri la Direcţia elaborare acte normative, din partea 
Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Mircea Aron – judecător, domnul Adrian Bordea – judecător şi doamna 
Andreea Uzlău – şef SLD, din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie doamna Rodica Aida Popa – vicepreşedinte, 
doamna Eugenia Marin – judecător SCAF şi domnul Ionel Barbă – judecător SCAF. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către 
invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  
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propunerea legislativă privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea 
punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu amendamentele admise, care sunt redate 
în Anexa la prezentul raport. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la dezbateri 14 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  
 
 
 
 
 
 

                                           VICEPREŞEDINTE,                                             SECRETAR,                                                             

                                            Florin IORDACHE                                       Gabriel ANDRONACHE  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Şef serviciu, 
          Nicoleta Grecu 
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Anexa nr. 1 
 

 
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
  

Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text iniţiativă legislativă Text Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivaţia  

1.   LEGE 
privind unele măsuri pentru 

degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru 
pregătirea punerii în aplicare a 
Legii nr.134/2010 privind Codul 

de procedură civilă 
 

Nemodificat.  

2.   Capitolul I 
Modificarea şi completarea unor 

acte normative în vederea 
degrevării instanţelor 

judecătoreşti 
 

Nemodificat.  

3.   Secţiunea 1 
Modificarea şi completarea 

Codului de procedură penală 
 

Nemodificat.  

4.   Art. 1. - Codul de 
procedură penală republicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 
1997, cu modificările şi 

Art. 1. – Nemodificat.  
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completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

5.  Art. 281: Competenţa Curţii de 
Apel 
 (1)Curtea de Apel: 
1. judecă în primă instanţă: 
……………….. 
5. soluţionează cererile prin care 
s-a solicitat extrădarea sau 
transferul persoanelor 
condamnate în străinătate. 

1. La articolul 281, după punctul 
5 se introduce un nou punctul, 
punctul 6, cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
„6. soluţionează cererile de 
strămutare, în cazurile 
prevăzute de lege;” 
 

Nemodificat.  

6.  Art. 282: Competenţa Curţii 
Militare de Apel 
 (1) Curtea Militară de Apel: 
1.judecă în primă instanţă: 

……………………….. 
4.soluţionează conflictele de 
competenţă ivite între tribunalele 
militare teritoriale sau între 
tribunalele militare şi tribunalele 
militare teritoriale ori între 
tribunalele militare din raza de 
competenţă a unor tribunale 
militare teritoriale diferite, 
precum şi alte cazuri anume 
prevăzute de lege. 

2. La articolul 282, după 
punctul 4 se introduce un nou 
punctul, punctul 5, cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat.  
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     „5. soluţionează cererile de 
strămutare, în cazurile 
prevăzute de lege;” 
 

7.  Art. 29: Competenţa Curţii 
Supreme de Justiţie 
 (1)Curtea Supremă de Justiţie: 
  5.soluţionează: 

…………. 
c) cererile de strămutare. 

 

3. La articolul 29, punctul 
5 litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
  „c) cererile de strămutare, în 
cazurile prevăzute de lege;” 

Nemodificat.  

8.   
 
Art. 55: Temeiul strămutării 
(1) Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie strămută judecarea unei 
cauze de la instanţa 
competentă la o altă instanţă 
egală în grad, în cazul în care 
imparţialitatea judecătorilor ar 
putea fi ştirbită datorită 
împrejurărilor cauzei, 
duşmăniilor locale sau calităţii 
părţilor, când există pericolul de 
tulburare a ordinii publice ori 
când una dintre părţi are o rudă 
sau un afin până la gradul al 
patrulea inclusiv printre 
judecători sau procurori, 
asistenţii judiciari sau grefierii 
instanţei. 

4. Alineatul 1 al articolului 
55 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie strămută judecarea unei 
cauze de la curtea de apel 
competentă la o altă curte de 
apel, iar curtea de apel strămută 
judecarea unei cauze de la un 
tribunal sau, după caz, de la o 
judecătorie din circumscripţia 
sa la o altă instanţă de acelaşi 
grad din circumscripţia sa, în 
cazul în care imparţialitatea 
judecătorilor ar putea fi ştirbită 
datorită împrejurărilor cauzei, 
duşmăniilor locale sau calităţii 
părţilor, când există pericolul de 
tulburare a ordinii publice ori când 
una dintre părţi are o rudă sau un 
afin până la gradul al patrulea 

4. Alineatul 1 al 
articolului 55 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie strămută judecarea unei 
cauze de la curtea de apel 
competentă la o altă curte de 
apel, iar curtea de apel 
strămută judecarea unei cauze 
de la un tribunal sau, după 
caz, de la o judecătorie din 
circumscripţia sa la o altă 
instanţă de acelaşi grad din 
circumscripţia sa, în cazul în 
care imparţialitatea judecătorilor 
ar putea fi ştirbită datorită 
împrejurărilor cauzei, 
duşmăniilor locale sau calităţii 
părţilor, când există pericolul de 
tulburare a ordinii publice ori 
când una dintre părţi are o rudă 
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inclusiv printre judecători sau 
procurori, asistenţii judiciari sau 
grefierii instanţei. Strămutarea 
judecării unei cauze de la o 
instanţă militară competentă la 
o altă instanţă militară de 
acelaşi grad se dispune de 
Curtea Militară de Apel, 
prevederile prezentei secţiuni 
privind strămutarea judecării 
cauzei de către curtea de apel 
competentă fiind aplicabile.” 

 

sau un afin până la gradul al 
patrulea inclusiv printre 
judecători sau procurori, 
asistenţii judiciari sau grefierii 
instanţei. Strămutarea 
judecării unei cauze de la o 
instanţă militară competentă la 
o altă instanţă militară de 
acelaşi grad se dispune de 
Curtea Militară de Apel, fiind 
aplicabile, în mod 
corespunzător, prevederile 
prezentei secţiuni privind 
strămutarea judecării cauzei 
de către curtea de apel.” 

 
Autor: Comisia juridică. 

9.   
 
Art. 56: Cererea şi efectele ei 
(1) Cererea de strămutare se 
adresează Înlatei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie şi trebuie 
motivată. Înscrisurile pe care se 
sprijină cererea se alătură la 
aceasta, când sunt deţinute de 
partea care cere strămutarea. 
 

5. Alineatul 1 al articolului 
56 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Cererea de strămutare se 
adresează Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie sau curţii de apel 
competente şi trebuie motivată. 
Înscrisurile pe care se sprijină 
cererea se alătură la aceasta, când 
sunt deţinute de partea care cere 
strămutarea.” 
 

 Nemodificat.  

10.   
Art. 57: Procedura de 
informare 

6. Alineatele 1 şi 2 ale 
articolului 57 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

Nemodificat.  
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        Preşedintele Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie cere, 
pentru lămurirea instanţei, 
informaţii de la preşedintele 
instanţei ierarhic superioare celei 
la care se află cauza a cărei 
strămutare se cere, 
comunicându-i totodată termenul 
fixat pentru judecarea cererii de 
strămutare. 
 

„Preşedintele curţii de apel 
competente cere, pentru lămurirea 
instanţei, informaţii de la 
preşedintele instanţei ierarhic 
superioare celei la care se află 
cauza a cărei strămutare se cere, 
comunicându-i totodată termenul 
fixat pentru judecarea cererii de 
strămutare. 

 
 

          Când Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie este instanţa 
ierarhic superioară, informaţiile 
se cer Ministerului Justiţiei. 
 

Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie sau curtea de apel 
competentă a soluţiona cererea, 
când aceasta este instanţa ierarhic 
superioară, solicită informaţii 
Ministerului Justiţiei.” 

 

Nemodificat.  

11.  Art. 58: Înştiinţarea părţilor 
……………. 

 
        (2) În informaţiile trimise 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
se face menţiune expresă despre 
efectuarea încunoştinţărilor, 
ataşându-se şi dovezile de 
comunicare a acestora. 
 

7. Alineatul 2 al articolului 
58 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„În informaţiile trimise 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
sau curţii de apel se face 
menţiune expresă despre 
efectuarea încunoştinţărilor, 
ataşându-se şi dovezile de 
comunicare a acestora.” 
 

7. Nemodificat.  

12.   
 
 

8. Alineatele 1-3 ale 
articolului 60 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

8. Alineatele 1-3 şi 6 ale 
articolului 60 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
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Art. 60: Soluţionarea cererii 
 (1) Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie soluţionează cererea de 
strămutare prin sentinţă 
motivată. 

 
 „Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie sau curtea de apel 
competentă soluţionează cererea 
de strămutare prin sentinţă 
motivată. 
 

 
Nemodificat. 

 (2)   În cazul în care găseşte 
cererea întemeiată, Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie dispune 
strămutarea judecării cauzei la 
una dintre instanţele din 
circumscripţia aceleiaşi curţi 
de apel sau din circumscripţia 
unei curţi de apel învecinate 
acesteia. Strămutarea judecării 
cauzei de la o curte de apel se 
face la una dintre curţile de 
apel dintr-o circumscripţie 
învecinată. 
 

  În cazul în care găseşte 
cererea întemeiată, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie dispune 
strămutarea judecării cauzei la o 
curte de apel învecinată curţii de 
la care se solicită strămutarea, 
iar curtea de apel dispune 
strămutarea judecării cauzei la 
una dintre instanţele de acelaşi 
grad cu instanţa de la care se 
solicită strămutarea din 
circumscripţia sa. 

 

  În cazul în care găseşte 
cererea întemeiată, Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie dispune 
strămutarea judecării cauzei la o 
curte de apel învecinată curţii 
de la care se solicită 
strămutarea, iar curtea de apel 
dispune strămutarea judecării 
cauzei la una dintre instanţele 
din circumscripţia sa de acelaşi 
grad cu instanţa de la care se 
solicită strămutarea. 

 
Autor: Comisia juridică. 

 

     (3)  Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie hotărăşte în ce măsură se 
menţin actele îndeplinite în faţa 
instanţei de la care s-a strămutat 
cauza. 

Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie sau curtea de apel 
competentă hotărăşte în ce 
măsură se menţin actele 
îndeplinite în faţa instanţei de la 
care s-a strămutat cauza.” 
 

Nemodificat.  

  
 
 
 

9. Alineatul 6 al articolului 
60 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

9. Nemodificat.  
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(6) Sentinţa prin care Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie 
dispune asupra strămutării nu 
este supusă niciunei căi de atac. 

„Sentinţa prin care Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie sau 
curtea de apel competentă  
dispune asupra strămutării nu este 
supusă niciunei căi de atac.” 
 
 

13.   10. Articolul 61 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 

10. Nemodificat.  

 Repetarea 
cererii 

Art. 61.- Strămutarea 
cauzei nu poate fi 
cerută din nou, afară 
de cazul când noua 
cerere se întemeiază 
pe împrejurări 
necunoscute Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie la 
soluţionarea cererii 
anterioare sau ivite 
după aceasta. 
 

Repetarea 
cererii 

„Art. 61.- 
Strămutarea cauzei nu 
poate fi cerută din nou, 
afară de cazul când 
noua cerere se 
întemeiază pe 
împrejurări 
necunoscute Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie sau curţii de 
apel competente la 
soluţionarea cererii 
anterioare sau ivite 
după aceasta.” 

  

14.   11. Articolul 611 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
     

11. Nemodificat.  

 
 

Desemnarea 
altei instanţe 
pentru 
judecarea 

Art. 611:.- (1) 
Procurorul care 
efectuează sau 

Desemnarea 
altei instanţe 
pentru 
judecarea 

„Art. 611.- Procurorul 
care efectuează sau 
supraveghează 
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cauzei supraveghează 
urmărirea penală 
poate cere Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie să desemneze 
o instanţă egală în 
grad cu cea căreia i-
ar reveni competenţa 
să judece cauza în 
primă instanţă, care 
să fie sesizată în 
cazul în care se va 
emite rechizitoriul. 

cauzei 

 
urmărirea penală poate 
cere Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie să 
desemneze o altă curte 
de apel decât cea 
căreia i-ar reveni 
competenţa să judece 
cauza în primă instanţă, 
care să fie sesizată în 
cazul în care se va 
emite rechizitoriul. 
 

  Procurorul care 
efectuează sau supraveghează 
urmărirea penală poate cere 
curţii de apel competente să 
desemneze un alt tribunal sau, 
după caz, o altă judecătorie 
decât cea căreia i-ar reveni 
competenţa să judece cauza în 
primă instanţă, care să fie 
sesizate în cazul în care se va 
emite rechizitoriul. 
 

Nemodificat.  

 (2) Dispoziţiile art. 55 alin. 1, 
art. 56 alin. 1 şi 2 şi art. 61 se 
aplică în mod corespunzător. 

Dispoziţiile art. 55 alin. 1, 
art. 56 alin. 1 şi 2 şi art. 61 se 
aplică în mod corespunzător. 

 

Nemodificat.  

 (3) Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie soluţionează cererea în 
camera de consiliu, în termen de 

Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie sau curtea de apel 
competentă soluţionează cererea 

Nemodificat.  
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15 zile. în camera de consiliu, în termen 
de 15 zile. 

 
 (4) Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie dispune, prin încheiere 
motivată, fie respingerea cererii, 
fie admiterea cererii şi 
desemnarea unei instanţe egale 
în grad cu cea căreia i-ar reveni 
competenţa să judece cauza în 
primă instanţă, care să fie 
sesizată în cazul în care se va 
emite rechizitoriul. 

Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie sau curtea de apel 
competentă dispune, prin 
încheiere motivată, fie respingerea 
cererii, fie admiterea cererii şi 
desemnarea, după caz, a unei 
instanţe egale în grad cu cea căreia 
i-ar reveni competenţa să judece 
cauza în primă instanţă, care să fie 
sesizată în cazul în care se va 
emite rechizitoriul. 

 

Nemodificat.  

 (5) Încheierea prin care Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie 
soluţionează cererea nu este 
supusă niciunei căi de atac. 

Încheierea prin care Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie sau 
curtea de apel competentă 
soluţionează cererea nu este 
supusă niciunei căi de atac.” 

 

Nemodificat.  

15.  Art. 3859: Cazurile în care se 
poate face recurs 
(1) Hotărârile sunt supuse casării 
în următoarele cazuri: 
1. nu au fost respectate 
dispoziţiile privind competenţa 
după materie sau după calitatea 
persoanei; 

12. La articolul 3859, 
alineatul 1 punctul 1 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
„1. În cursul judecăţii nu au fost 
respectate dispoziţiile privind 
competenţa după materie sau după 
calitatea persoanei;” 
 

12. Nemodificat.  

16.  2. instanţa nu a fost sesizată 
legal; 

13.  La articolul 3859, 
alineatul 1 punctul 2 se abrogă. 

13. Nemodificat.  



 13

17.   
 
 
 
       6. urmărirea penală sau 
judecata a avut loc în lipsa 
apărătorului, când prezenţa 
acestuia era obligatorie; 

14.  La articolul 3859, 
alineatul 1 punctul 6 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

„6. judecata a avut loc în 
lipsa apărătorului, când prezenţa 
acestuia era obligatorie;” 

14. Nemodificat.  

18.  7.judecata s-a făcut fără 
întocmirea referatului de 
evaluare în cauzele cu 
infractori minori; 
8. când nu a fost efectuată 
expertiza psihiatrică a 
inculpatului în cazurile şi în 
condiţiile prevăzute de art. 117 
alin. 1 şi 2; 
9. hotărârea nu cuprinde 
motivele pe care se întemeiază 
soluţia ori motivarea soluţiei 
contrazice dispozitivul 
hotărârii sau acesta nu se 
înţelege; 
10. instanţa nu s-a pronunţat 
asupra unei fapte reţinute în 
sarcina inculpatului prin actul 
de sesizare sau cu privire la 
unele probe administrate ori 
asupra unor cereri esenţiale 
pentru părţi, de natură să 
garanteze drepturile lor şi să 
influenţeze soluţia procesului; 

15. La articolul 3859, 
alineatul 1 punctele 7, 8, 9, 10 şi 
11 se abrogă. 
 

15. La articolul 3859, 
alineatul 1 punctele 7-11 se 
abrogă. 

Autor: Comisia juridică. 
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11. instanţa a admis o cale de 
atac neprevăzută de lege sau 
introdusă tardiv; 

19.   
 
 
 
 
14. când s-au aplicat pedepse 
greşit individualizate în raport 
cu prevederile art. 72 din 
Codul penal sau în alte limite 
decât cele prevăzute de lege; 
 

16. La articolul 3859, 
alineatul 1 punctele 14, 15 şi 16 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

„14. s-au aplicat pedepse în 
alte limite decât cele prevăzute de 
lege; 

 

16. La articolul 3859, 
alineatul 1 punctele 14-16 se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

 
Nemodificat. 

 

 15. când persoana condamnată 
a fost înainte judecată în mod 
definitiv pentru aceeaşi faptă 
sau dacă există o cauză de 
înlăturare a răspunderii 
penale, pedeapsa a fost graţiată 
ori a intervenit decesul 
inculpatului; 
 

15. nu s-a constatat 
graţierea sau în mod greşit s-a 
constatat că pedeapsa aplicată 
condamnatului a fost graţiată; 

 

Nemodificat.  

 16. când în mod greşit 
inculpatul a fost achitat pentru 
motivul că fapta săvârşită de el 
nu este prevăzută de legea 
penală sau când, în mod greşit, 
s-a dispus încetarea procesului 
penal pentru motivul că există 
autoritate de lucru judecat sau 
o cauză de înlăturare a 

16. în mod greşit s-a dispus 
încetarea procesului penal;” 

 

Nemodificat.  
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răspunderii penale ori că a 
intervenit decesul inculpatului 
sau pedeapsa a fost graţiată; 
 

20.  17.când faptei săvârşite i s-a 
dat o greşită încadrare 
juridică; 
18.când s-a comis o eroare 
gravă de fapt, având drept 
consecinţă pronunţarea unei 
hotărâri greşite de achitare sau 
de condamnare; 
19.când judecătorii de fond au 
comis un exces de putere, în 
sensul că au trecut în domeniul 
altei puteri constituite în stat; 
20.când a intervenit o lege 
penală mai favorabilă 
condamnatului; 
21. când judecata în primă 
instanţă sau în apel a avut loc 
fără citarea legală a unei părţi, 
sau care, legal citată, a fost în 
imposibilitate de a se prezenta 
şi de a înştiinţa despre această 
imposibilitate. 

17. La articolul 3859, 
alineatul 1 punctele 17, 18, 19, 
20 şi 21 se abrogă. 
 

Nemodificat.  

21.   
 
 
(3) Cazurile prevăzute în alin. 1 
pct. 1-7, 10, 13, 14, 19 şi 20 se 
iau în considerare întotdeauna 

18. Alineatul 3 al articolul 
3859 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Cazurile prevăzute în alin. 
1 pct. 1, 3-6 şi 13-14 se iau în 
considerare întotdeauna din oficiu, 

18. Nemodificat.  
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din oficiu, iar cele de la pct. 11, 
12, 15, 17, 172 şi 18 se iau în 
considerare din oficiu numai 
când au influenţat asupra 
hotărârii în defavoarea 
inculpatului. 

iar cel de la pct. 15 se ia în 
considerare din oficiu numai când 
a influenţat asupra hotărârii în 
defavoarea inculpatului.” 
 

22.   19. După articolul 38510 se 
introduce un nou articol, 
articolul 38510a, cu următorul 
cuprins: 
 

19. Nemodificat.  

  Admiterea 
în 
principiu 

„Art. 38510a.- La Înalta 
Curte de Casaţie şi 
Justiţie, completul de 
judecată examinează 
admisibilitatea 
recursului în camera de 
consiliu, fără citarea 
părţilor. În cazul în 
care constată că cererea 
de recurs este 
formulată împotriva 
unei hotărâri care nu 
este supusă niciunei căi 
de atac, a unei încheieri 
care nu se atacă decât 
odată cu fondul, a unei 
hotărâri pronunţate în 
recurs sau în 
contestaţie în anulare, 
dispune, prin încheiere, 
respingerea cererii ca 
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inadmisibilă.” 
 

 
23.   20. La articolul 38515, 

literele c) şi d) ale punctului 2 se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  

 

20. Nemodificat.  

        c) dispune rejudecarea de 
către instanţa a cărei hotărâre a 
fost casată, în cazurile prevăzute 
în art. 3859 alin. 1 pct. 3-5, pct. 6 
teza a doua, pct. 7-10 şi pct. 21, 
şi rejudecarea de către instanţa 
competentă, în cazul prevăzut în 
art. 3859 alin. 1 pct. 1. 
 
 

„c) dispune rejudecarea de 
către instanţa a cărei hotărâre a 
fost casată, în cazurile prevăzute 
în art. 3859 alin. 1 pct. 3–6 şi 
rejudecarea de către instanţa 
competentă, în cazul prevăzut în 
art. 3859 alin. 1 pct. 1. 

 

Nemodificat.  

 Când recursul priveşte atât 
hotărârea primei instanţe, cât şi 
hotărârea instanţei de apel, în caz 
de admitere şi dispunerea 
rejudecării de către instanţa a 
cărei hotărâre a fost casată, 
cauza se trimite la prima 
instanţă, dacă ambele hotărâri au 
fost casate, şi la instanţa de apel, 
când numai hotărârea acesteia a 
fost casată. 
 

Când recursul priveşte atât 
hotărârea primei instanţe, cât şi 
hotărârea instanţei de apel, în caz 
de admitere şi dispunerea 
rejudecării de către instanţa a cărei 
hotărâre a fost casată, cauza se 
trimite la prima instanţă, dacă 
ambele hotărâri au fost casate, şi 
la instanţa de apel, când numai 
hotărârea acesteia a fost casată. 

 

Nemodificat.  

 În cazul în care admite recursul 
declarat împotriva deciziei 

În cazul în care admite 
recursul declarat împotriva 

Nemodificat.  
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pronunţate în apel, instanţa de 
recurs desfiinţează şi hotărârea 
primei instanţe, dacă se constată 
aceleaşi încălcări de lege ca în 
decizia recurată. 
 

deciziei pronunţate în apel, 
instanţa de recurs desfiinţează şi 
hotărârea primei instanţe, dacă se 
constată aceleaşi încălcări de lege 
ca în decizia recurată. 

 
 Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, dacă admite recursul, 
când este necesară administrarea 
de probe, dispune rejudecarea de 
către instanţa a cărei hotărâre a 
fost casată; 

Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, dacă admite recursul, când 
este necesară administrarea de 
probe, dispune rejudecarea de 
către instanţa a cărei hotărâre a 
fost casată; 

 

Nemodificat.  

 d)dispune rejudecarea de către 
instanţa de recurs în cazurile 
prevăzute în art. 3859 alin. 1 pct. 
11-20, precum şi în cazul 
prevăzut în art. 3856 alin. 3. 

d) dispune rejudecarea de 
către instanţa de recurs în cazurile 
prevăzute în art. 3859 alin. 1 pct. 
12 – 16 şi 172, precum şi în cazul 
prevăzut în art. 3856 alin. 3.” 

 

Nemodificat.  

24.   Art. 2. – (1) Dispoziţiile 
privind cazurile de casare 
prevăzute în Codul de procedură 
penală, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, în forma 
anterioară intrării în vigoare a 
prezentei legi, rămân aplicabile 
cauzelor penale aflate în curs de 
judecată în recurs, inclusiv cele 
aflate în termenul de declarare a 
recursului. 

 

Art. 2. – (1) Dispoziţiile 
privind cazurile de casare 
prevăzute în Codul de procedură 
penală, republicat, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în forma anterioară 
intrării în vigoare a prezentei 
legi, rămân aplicabile cauzelor 
penale aflate în curs de judecată 
în recurs, inclusiv celor aflate în 
termenul de declarare a 
recursului. 

Autor: Comisia juridică. 
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  (2) Dispoziţiile referitoare la 
strămutare respectiv cele privind 
desemnarea unei alte instanţe din 
Codul de procedură penală, 
republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
cu cele aduse prin prezenta lege, 
se aplică numai cererilor de 
strămutare sau de desemnare a 
unei alte instanţe cu care instanţele 
au fost sesizate după intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 

 

Nemodificat.  

25.   Secţiunea a 2-a 
Modificarea şi completarea unor 

acte normative 
în materie contravenţională şi 

electorală 
 

Secţiunea a 2-a 
Modificarea şi completarea 

unor acte normative 
în materie contravenţională şi 

în materia contenciosului 
administrativ şi fiscal 

 
Autor: Comisia juridică. 

 

Pentru acurateţe 
juridică şi pentru 
corelare cu 
propunerile de 
eliminare a 
amendamentelor 
vizând cadrul 
legal în materie 
electorală. 
 
În cadrul 
Secţiunii a 2-a, 
redenumită 
„Modificarea şi 
completarea unor 
acte normative 
în materie 
contravenţională 
şi în materia 
contenciosului 
administrativ şi 
fiscal” 



 20

urmează a fi 
incluse şi 
propunerile de 
amendare a 
reglementărilor 
în materia 
contenciosului 
administrativ şi 
fiscal, care, în 
prezentul 
material, fac 
obiectul Secţiunii 
a 3-a a 
Capitolului II, 
intitulată 
„Modificarea 
unor acte 
normative în 
materia 
contenciosului 
administrativ şi 
fiscal” 
 (respectiv art. 18-
28). 
 

26.   Art. 3. – După articolul 10 
din Ordonanţa Guvernului nr. 
15/2002 privind introducerea 
tarifului de utilizare a reţelei de 
drumuri naţionale din România, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 82 din 1 
februarie 2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 424/2002, cu 

Art. 3. – După articolul 
10 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua 
de drumuri naţionale din 
România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 82 din 1 februarie 
2002, aprobată cu modificări şi 
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modificările şi completările 
ulterioare, se introduce un nou 
articol, art. 101, cu următorul 
cuprins: 

 
 

completări prin Legea nr. 
424/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
introduce un nou articol, art. 
101, cu următorul cuprins: 

 
Autor: Comisia juridică. 

27.   „Art. 101. – Prin derogare 
de la dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, plângerea, însoţită de 
copia procesului verbal de 
constatare a contravenţiei, se 
introduce la judecătoria în a 
cărei circumscripţie domiciliază 
sau îşi are sediul 
contravenientul.” 
 

Nemodificat.  

28.   
 
 
 
 
 
 
Art. 25 
(1) Birourile electorale de 

Art. 4. – Litera m) a 
alineatului (1) a articolului 25 
din Legea nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 333 
din 17 mai 2007, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 

Art. 4.- Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 

Urmare adresei 
Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor nr. 
13.737/2012 
transmise 
Departamentului 
pentru Relaţia cu 
Parlamentul, prin 
care sunt evidenţiate 
o serie de 
inconveniente ale 
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circumscripţie au următoarele 
atribuţii: 

………………. 
      m) primesc de la birourile 
electorale ale secţiilor de votare 
şi predau judecătoriilor, în a 
căror rază teritorială 
funcţionează, buletinele de vot 
întrebuinţate şi necontestate, 
precum şi pe cele anulate, listele 
electorale utilizate, ştampilele şi 
celelalte materiale necesare 
votării. 
 

modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
 „m) primesc de la birourile 
electorale ale secţiilor de votare şi 
predau serviciilor judeţene ale 
Arhivelor Naţionale, respectiv 
Serviciului Municipiului 
Bucureşti al Arhivelor 
Naţionale, în a căror rază 
teritorială funcţionează, buletinele 
de vot întrebuinţate şi 
necontestate, precum şi pe cele 
anulate, listele electorale utilizate, 
ştampilele şi celelalte materiale 
necesare votării.” 

 

propunerii de 
instituire, în sarcina 
serviciilor judeţene 
ale Arhivelor 
Naţionale, a 
obligaţiei de arhivare 
a buletinelor de vot şi 
a altor materiale 
utilizate în procesul 
electoral, Ministerul 
Justiţiei a comunicat 
Departamentului 
pentru Relaţia cu 
Parlamentul că nu 
mai susţine 
promovarea 
propunerilor de 
amendare a 
reglementărilor în 
materie electorală. 

29.    Art. 5. – Legea nr. 
370/2004 pentru alegerea 
Preşedintelui României,  
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 650 
din 12 septembrie 2011 se 
modifică după cum urmează: 
 

Art. 5.- Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

Urmare adresei 
Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor nr. 
13.737/2012 
transmise 
Departamentului 
pentru Relaţia cu 
Parlamentul, prin 
care sunt evidenţiate 
o serie de 
inconveniente ale 
propunerii de 
instituire, în sarcina 
serviciilor judeţene 
ale Arhivelor 
Naţionale, a 
obligaţiei de arhivare 
a buletinelor de vot şi 
a altor materiale 
utilizate în procesul 
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electoral, Ministerul 
Justiţiei a comunicat 
Departamentului 
pentru Relaţia cu 
Parlamentul că nu 
mai susţine 
promovarea 
propunerilor de 
amendare a 
reglementărilor în 
materie electorală. 

30.  Art. 19.- (1) Birourile electorale 
judeţene, respectiv birourile 
electorale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti au 
următoarele atribuţii: 
 
       f) predau, pe bază de proces-
verbal, tribunalelor judeţene, 
respectiv Tribunalului 
Bucureşti buletinele de vot nule 
şi cele contestate, precum şi 
celelalte documente şi materiale 
deţinute, care nu sunt predate 
Biroului Electoral Central. 
 

1. La articolul 19 alineatul (1), 
litera f) va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 

„f) predau, pe bază de 
proces-verbal, serviciilor 
judeţene ale Arhivelor 
Naţionale, respectiv Serviciului 
Municipiului Bucureşti al 
Arhivelor Naţionale  buletinele 
de vot nule şi cele contestate, 
precum şi celelalte documente şi 
materiale deţinute, care nu sunt 
predate Biroului Electoral 
Central.” 
  

Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

31.  (3) Biroul electoral pentru 
secţiile de votare din străinătate 
are următoarele atribuţii: 

……………. 
 

f) predă, pe bază de proces-

2. La articolul 20 alineatul 
(3), litera f) va avea următorul 
cuprins: 

 
 
„f) predă, pe bază de 

Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 
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verbal, Tribunalului Bucureşti 
toate documentele şi materialele 
deţinute, care nu sunt predate 
Biroului Electoral Central. 

 

proces-verbal, Serviciului 
Municipiului Bucureşti al 
Arhivelor Naţionale toate 
documentele şi materialele 
deţinute, care nu sunt predate 
Biroului Electoral Central.” 

 
32.  (5) După încheierea votării şi 

consemnarea rezultatelor votării, 
birourile electorale ale secţiilor 
de votare efectuează următoarele 
activităţi: 

……………….. 
       b) predau, pe bază de 
proces-verbal, reprezentantului 
judecătoriei în a cărei rază 
teritorială îşi au sediul şi care se 
află la sediul biroului electoral 
judeţean sau, după caz, la sediul 
biroului electoral al sectorului 
municipiului Bucureşti, 
buletinele de vot întrebuinţate şi 
necontestate, precum şi cele 
anulate, ştampilele şi celelalte 
materiale utilizate în 
desfăşurarea votării; birourile 
electorale ale secţiilor de votare 
din străinătate înaintează aceste 
materiale reprezentanţelor 
diplomatice, care, în termen de 3 
luni de la publicarea rezultatului 
alegerilor în Monitorul Oficial al 

3. La articolul 24 alineatul 
(5), litera b) va avea următorul 
cuprins: 

 
 
 
„b) predau, pe bază de 

proces-verbal, reprezentantului 
serviciului judeţean al Arhivelor 
Naţionale în a cărei rază 
teritorială îşi au sediul sau, după 
caz, al Serviciului Municipiului 
Bucureşti al Arhivelor Naţionale 
şi care se află la sediul biroului 
electoral judeţean sau, după caz, la 
sediul biroului electoral al 
sectorului municipiului Bucureşti, 
buletinele de vot întrebuinţate şi 
necontestate, precum şi cele 
anulate, ştampilele şi celelalte 
materiale utilizate în desfăşurarea 
votării; birourile electorale ale 
secţiilor de votare din străinătate 
înaintează aceste materiale 
reprezentanţelor diplomatice, care, 

Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 
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României, Partea I, le predau în 
vederea topirii de către operatorii 
economici specializaţi. 

 

în termen de 3 luni de la 
publicarea rezultatului alegerilor 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, le predau în vederea 
topirii de către operatorii 
economici specializaţi.” 
 

33.   
 
         Art. 70.- (1) Buletinele de 
vot întrebuinţate sau 
neîntrebuinţate, cele nule, 
procesele-verbale şi ştampilele 
necesare votării, celelalte 
materiale utilizate în procesul 
electoral, primite de instanţele 
judecătoreşti de la birourile 
electorale judeţene, birourile 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, de la biroul electoral 
pentru secţiile de votare din 
străinătate, după caz, sau de la 
birourile electorale ale secţiilor 
de votare, documentele primite 
de Curtea Constituţională de la 
Biroul Electoral Central, precum 
şi listele de susţinători aflate la 
Curtea Constituţională şi cele 
primite de Autoritatea Electorală 
Permanentă de la Biroul 
Electoral Central sunt păstrate în 
arhivă, separat de celelalte 

4. Articolul 70 va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 70. – (1) Buletinele de 
vot întrebuinţate sau 
neîntrebuinţate, cele nule, 
procesele-verbale şi ştampilele 
necesare votării, celelalte 
materiale utilizate în procesul 
electoral, primite de serviciile 
judeţene ale Arhivelor 
Naţionale, respectiv de Serviciul 
Municipiului Bucureşti al 
Arhivelor Naţionale  de la 
birourile electorale judeţene, 
birourile sectoarelor municipiului 
Bucureşti, de la biroul electoral 
pentru secţiile de votare din 
străinătate, după caz, sau de la 
birourile electorale ale secţiilor de 
votare, documentele primite de 
Curtea Constituţională de la Biroul 
Electoral Central, precum şi listele 
de susţinători aflate la Curtea 
Constituţională şi cele primite de 
Autoritatea Electorală Permanentă 

Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 
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documente, timp de 3 luni de la 
data publicării rezultatului 
alegerilor în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

de la Biroul Electoral Central sunt 
păstrate în arhivă, separat de 
celelalte documente, timp de 3 
luni de la data publicării 
rezultatului alegerilor în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 
         (2) După expirarea 

termenului prevăzut la alin. (1), 
instanţele judecătoreşti, cu 
sprijinul instituţiilor prefectului, 
respectiv Curtea Constituţională 
şi Autoritatea Electorală 
Permanentă vor preda pe bază de 
proces-verbal, pentru topire, 
operatorilor economici 
specializaţi buletinele de vot 
întrebuinţate sau neîntrebuinţate, 
cele nule, procesele-verbale şi 
ştampilele necesare votării, 
celelalte materiale utilizate în 
procesul electoral, precum şi 
listele de susţinători. 
 

(2) După expirarea 
termenului prevăzut la alin. (1), 
serviciile judeţene ale Arhivelor 
Naţionale, şi, după caz, Serviciul 
Municipiului Bucureşti al 
Arhivelor Naţionale, cu sprijinul 
instituţiilor prefectului, respectiv 
Curtea Constituţională şi 
Autoritatea Electorală Permanentă 
vor preda pe bază de proces-
verbal, pentru topire, operatorilor 
economici specializaţi buletinele 
de vot întrebuinţate sau 
neîntrebuinţate, cele nule, 
procesele-verbale şi ştampilele 
necesare votării, celelalte 
materiale utilizate în procesul 
electoral, precum şi listele de 
susţinători. 

 

Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

        (3) Autoritatea Electorală 
Permanentă asigură arhivarea 
electronică a documentelor 
primite de la Biroul Electoral 
Central, de către un furnizor de 

(3) Autoritatea Electorală 
Permanentă asigură arhivarea 
electronică a documentelor primite 
de la Biroul Electoral Central, de 
către un furnizor de servicii de 

Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 
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servicii de arhivare electronică, 
conform Legii nr. 135/2007, apoi 
predă spre topire materialele şi 
documentele primite de la Biroul 
Electoral Central operatorilor 
economici specializaţi. 
 

arhivare electronică, conform 
Legii nr. 135/2007, apoi predă 
spre topire materialele şi 
documentele primite de la Biroul 
Electoral Central operatorilor 
economici specializaţi. 
 

        (4) Listele de susţinători de 
la alegerile anterioare pentru 
Preşedintele României se predau 
de către Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, spre topire, 
operatorilor economici 
specializaţi. 
 

(4) Listele de susţinători de 
la alegerile anterioare pentru 
Preşedintele României se predau 
de către Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, spre topire, operatorilor 
economici specializaţi. 

 

Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

       (5) La primirea listelor 
electorale permanente de către 
primării şi judecătorii, potrivit 
art. 7 alin. (5), orice alte 
exemplare ale listelor electorale 
permanente aflate la primării şi 
judecătorii se predau spre topire 
operatorilor economici 
specializaţi. 
 

(5) La primirea listelor 
electorale permanente de către 
primării şi serviciile judeţene ale 
Arhivelor Naţionale, ori, după 
caz, de Serviciul Municipiului 
Bucureşti al Arhivelor 
Naţionale, potrivit art. 7 alin. (5), 
orice alte exemplare ale listelor 
electorale permanente aflate la 
primării şi judecătorii se predau 
spre topire operatorilor economici 
specializaţi.” 

 

Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

34.   
 
 
 

Art. 6. – Alineatele (1) şi 
(2) ale articolului 71 din Legea 
nr. 33/2007 privind organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Art. 6.- Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

Urmare adresei 
Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor nr. 
13.737/2012 
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     Art. 71.- (1) Buletinele de vot 
întrebuinţate sau neîntrebuinţate, 
cele nule, procesele-verbale şi 
ştampilele necesare votării, 
celelalte materiale utilizate în 
procesul electoral, primite de 
instanţele judecătoreşti de la 
birourile electorale judeţene, ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, de la biroul electoral 
pentru secţiile de votare din 
străinătate sau de la birourile 
electorale ale secţiilor de votare, 
precum şi listele de susţinători 
primite de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie de la Biroul 
Electoral Central sunt păstrate în 
arhivă, separat de celelalte 
documente ale instanţelor, timp 
de 3 luni de la data publicării 
rezultatelor alegerilor în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

Parlamentul European, 
republicată în Monitorul Oficial 
nr. 627 din 31 august 2012, se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 „(1) Buletinele de vot 
întrebuinţate sau neîntrebuinţate, 
cele nule, procesele-verbale şi 
ştampilele necesare votării, 
celelalte materiale utilizate în 
procesul electoral, primite de 
serviciile judeţene ale Arhivelor 
Naţionale, ori, după caz, de 
Serviciul Municipiului Bucureşti 
al Arhivelor Naţionale,  de la 
birourile electorale judeţene, ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, de la biroul electoral 
pentru secţiile de votare din 
străinătate sau de la birourile 
electorale ale secţiilor de votare, 
precum şi listele de susţinători 
primite de Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie de la Biroul Electoral 
Central sunt păstrate în arhivă, 
separat de celelalte documente ale, 
timp de 3 luni de la data publicării 
rezultatelor alegerilor în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 

transmise 
Departamentului 
pentru Relaţia cu 
Parlamentul, prin 
care sunt evidenţiate 
o serie de 
inconveniente ale 
propunerii de 
instituire, în sarcina 
serviciilor judeţene 
ale Arhivelor 
Naţionale, a 
obligaţiei de arhivare 
a buletinelor de vot şi 
a altor materiale 
utilizate în procesul 
electoral, Ministerul 
Justiţiei a comunicat 
Departamentului 
pentru Relaţia cu 
Parlamentul că nu 
mai susţine 
promovarea 
propunerilor de 
amendare a 
reglementărilor în 
materie electorală. 

        (2) După expirarea 
termenului prevăzut la alin. (1), 

(2) După expirarea 
termenului prevăzut la alin. (1), 

Se elimină. 
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instanţele judecătoreşti, cu 
sprijinul prefecţilor, vor preda pe 
bază de proces-verbal, pentru 
topire, operatorilor economici 
specializaţi buletinele de vot 
întrebuinţate sau neîntrebuinţate, 
cele nule, procesele-verbale şi 
ştampilele necesare votării, 
celelalte materiale utilizate în 
procesul electoral, precum şi 
listele de susţinători. 
 

serviciile judeţene ale Arhivelor 
Naţionale, Serviciul 
Municipiului Bucureşti al 
Arhivelor Naţionale, precum şi 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, cu sprijinul prefecţilor, 
vor preda pe bază de proces-
verbal, pentru topire, operatorilor 
economici specializaţi buletinele 
de vot întrebuinţate sau 
neîntrebuinţate, cele nule, 
procesele-verbale şi ştampilele 
necesare votării, celelalte 
materiale utilizate în procesul 
electoral, precum şi listele de 
susţinători.” 
 

Autor: Comisia juridică. 

35.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 20.- Birourile electorale ale 
secţiilor de votare au 

Art. 7. – Litera g) a 
articolului 20 din Legea nr. 
35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 
393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, publicată în 
Monitorul Oficial  nr. 196 din 13 
martie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

Art. 7.- Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

Urmare adresei 
Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor nr. 
13.737/2012 
transmise 
Departamentului 
pentru Relaţia cu 
Parlamentul, prin 
care sunt evidenţiate 
o serie de 
inconveniente ale 
propunerii de 
instituire, în sarcina 
serviciilor judeţene 
ale Arhivelor 
Naţionale, a 
obligaţiei de arhivare 
a buletinelor de vot şi 
a altor materiale 
utilizate în procesul 
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următoarele atribuţii: 
…………….. 

         g) predau, cu proces-
verbal, judecătoriei în a cărei 
rază teritorială îşi au sediul 
buletinele de vot întrebuinţate şi 
necontestate, precum şi cele 
anulate, ştampilele şi celelalte 
materiale utilizate în 
desfăşurarea votării; birourile 
electorale ale secţiilor de votare 
de pe lângă misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare 
predau aceste materiale, prin 
intermediul Ministerului 
Afacerilor Externe, 
Tribunalului Bucureşti; 

modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„g) predau, cu proces-
verbal, serviciului judeţean al 
Arhivelor Naţionale în a cărui 
rază teritorială îşi au sediul, ori, 
după caz, Serviciului 
Municipiului Bucureşti al 
Arhivelor Naţionale, buletinele 
de vot întrebuinţate şi 
necontestate, precum şi cele 
anulate, ştampilele şi celelalte 
materiale utilizate în desfăşurarea 
votării; birourile electorale ale 
secţiilor de votare de pe lângă 
misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare predau aceste materiale, 
prin intermediul Ministerului 
Afacerilor Externe, Serviciului 
Municipiului Bucureşti al 
Arhivelor Naţionale;” 

 

electoral, Ministerul 
Justiţiei a comunicat 
Departamentului 
pentru Relaţia cu 
Parlamentul că nu 
mai susţine 
promovarea 
propunerilor de 
amendare a 
reglementărilor în 
materie electorală. 

36.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Art. 4. – Alineatul (1) al 
articolului 10 din Legea 
contenciosului administrativ 
nr.554/2004, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1154 din 7 
decembrie 2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Pentru 
corelare cu 
dispoziţiile art.209 – 
„Organul competent” 
din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de 
procedură fiscală, 
conform cărora 
contestaţiile 
formulate împotriva 
actelor administrativ-
fiscale se 
soluţionează de către 
direcţiile generale ale 
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Art. 10.- (1) Litigiile privind 
actele administrative emise sau 
încheiate de autorităţile publice 
locale şi judeţene, precum şi cele 
care privesc taxe şi impozite, 
contribuţii, datorii vamale, 
precum şi accesorii ale acestora 
de până la 500.000 de lei se 
soluţionează în fond de 
tribunalele administrativ-fiscale, 
iar cele privind actele 
administrative emise sau 
încheiate de autorităţile publice 
centrale, precum şi cele care 
privesc taxe şi impozite, 
contribuţii, datorii vamale, 
precum şi accesorii ale acestora 
mai mari de 500.000 de lei se 
soluţionează în fond de secţiile 
de contencios administrativ şi 
fiscal ale curţilor de apel, dacă 
prin lege organică specială nu se 
prevede altfel. 

 
„(1). Litigiile privind actele 
administrative emise sau 
încheiate de autorităţile publice 
locale şi judeţene, precum şi cele 
care privesc taxe şi impozite, 
contribuţii, datorii vamale, 
precum şi accesorii ale acestora 
de până la 3 milioane lei se 
soluţionează în fond de 
tribunalele administrativ-fiscale, 
iar cele privind actele 
administrative emise sau 
încheiate de autorităţile publice 
centrale, precum şi cele care 
privesc taxe şi impozite, 
contribuţii, datorii vamale, 
precum şi accesorii ale acestora 
mai mari de 3 milioane lei se 
soluţionează în fond de secţiile 
de contencios administrativ şi 
fiscal ale curţilor de apel, dacă 
prin lege organică specială nu se 
prevede altfel.” 
Autor: Comisia juridică. 
 
 
 
 
 
 
 
 

finanţelor publice 
judeţene sau a 
municipiului 
Bucureşti în situaţia 
în care privesc un 
cuantum de până la 3 
milioane lei, respectiv 
de către Direcţia 
generală de 
soluţionare a 
contestaţiilor din 
cadrul Agenţiei 
Naţionale de 
Administrare Fiscală 
în situaţia în care 
privesc un cuantum 
de 3 milioane lei sau 
mai mare. 

Astfel fiind, în 
prezent, deşi 
contestaţiile vizând 
un cuantum de până 
la 3 milioane lei sunt 
considerate de 
legiuitor a fi de 
competenţa 
administrativă a unei 
structuri 
deconcentrate a 
autorităţii publice 
centrale (ANAF), 
litigiile vizând actele 
administrativ-fiscale 
ce au ca obiect un 
cuantum cuprins între 
500.00 lei şi 3 
milioane lei sunt de 
competenţa în fond a 
curţii de apel şi de 
competenţa în recurs 
a Secţiei de 
contencios 
administrativ şi fiscal 
a Înaltei Curţi de 
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Casaţie şi Justiţie. 

Or, raţiunile care, în 
procedura prealabilă 
administrativ-fiscală 
reglementată de 
Codul de procedură 
fiscală, justifică 
stabilirea competenţei 
în favoarea direcţiilor 
judeţene şi a 
municipiului 
Bucureşti pentru 
actele administrativ-
fiscale de până la 3 
milioane lei, aceleaşi 
raţiuni este necesar a 
fi avute în vedere şi la 
determinarea instanţei 
de contencios 
administrativ 
competente să 
soluţioneze litigiile 
legate de aceleaşi acte 
administrativ-fiscale 
raportat la criteriul 
valoric de 3 milioane 
lei (iar nu raportat la 
criteriul valoric de 
500.000 lei prevăzut 
în forma actuală a 
textului art.10 alin.(1) 
din Legea 
nr.554/2004). 

Subliniem faptul că, 
prin art.54 pct.2 din 
Legea nr.76/2012 
pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind 
Codul de procedură 
civilă, a fost 
modificat art.10 
alin.(1) din Legea 
nr.554/2004 în sensul 
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stabilirii la valoarea 
de 1.000.000 lei a 
pragului valoric 
pentru delimitarea 
competenţei între 
tribunal şi curtea de 
apel. Prezenta 
propunere de stabilire 
a pragului valoric la 
valoarea de 3.000.000 
lei corespunde 
recentei modificări a 
pragului valoric 
stabilit de dispoziţiile 
susmenţionate ale 
art.209 din Codul de 
procedură fiscală, cât 
şi raţiunii care 
justifică promovarea 
iniţiativei legislative 
de reducere a sferei 
de competenţă a 
Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal 
a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
Pentru a fi evitat un 
eventual conflict între 
modificarea propusă 
prin Legea 
nr.76/2012 (care va 
intra în vigoare la 
data de 1 februarie 
2013) şi prezenta 
propunere de 
modificare, raportat 
la data intrării în 
vigoare a celor două 
acte normative, 
propunem 
abrogarea pct.2 al 
art.54 din Legea 
nr.76/2012. 
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37.    Art.5. – Punctul 2 al articolului 
54 din Legea nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 365 
din 30 mai 2012, cu 
modificările ulterioare, se 
abrogă. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Dacă această 
dispoziţie va intra 
în vigoare anterior 
intrării în vigoare a 
Legii nr. 76/2012, 
prevederile art. 54 
pct. 2 din Legea nr. 
76/2012 [referitoare 
la modificarea art. 
10 alin. (1) din 
Legea nr. 554/2004] 
trebuie abrogate. 

38.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 109. - Cauzele care au ca 
obiect raportul de serviciu al 
funcţionarului public sunt de 
competenţa instanţelor de 
contencios administrativ, cu 
excepţia situaţiilor pentru care 
este stabilită expres prin lege 

 Art. 6. – Articolului 109 din 
Legea nr.188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 365 din 29 mai 2007, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 „Art. 109. – Cauzele care au ca 
obiect raportul de serviciu al 
funcţionarului public sunt de 
competenţa secţiei de 
contencios administrativ şi 
fiscal a tribunalului, cu 
excepţia situaţiilor pentru care 

Raportul de 
serviciu al 
funcţionarului public 
este, în sens larg, un 
raport juridic de 
muncă, iar litigiile care 
iau naştere în legătură 
cu raporturile juridice 
de muncă sunt de 
competenţa, în primă 
instanţă, a tribunalului. 
Astfel, raţiunile care 
fundamentează 
competenţa tribunalului 
în privinţa cauzelor 
având ca obiect 
raporturile juridice 
izvorâte din contractul 
individual de muncă în 
care parte este chiar o 
autoritate publică 
centrală sunt valabile şi 
în privinţa raportului 
juridic de serviciu al 
funcţionarului public. 

Menţinerea 
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competenţa altor instanţe. 
 

este stabilită expres prin lege 
competenţa altor instanţe.” 
 
 
Autor: Comisia juridică. 

în competenţa de prima 
instanţă a secţiilor de 
contencios 
administrativ şi fiscale 
ale curţilor de apel şi, 
în consecinţă, în 
competenţa de recurs a 
Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a 
Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, a l i t ig i i lor  
având ca obiect 
raportul de serviciu al 
înalţilor funcţionari 
publici se justifică prin 
importanţa acestei 
categorii de funcţionari 
publici. 

Stabilirea în 
favoarea tribunalelor a 
competenţei de primă 
instanţă în privinţa 
acestor litigii nu 
conduce la o încărcare 
excesivă a acestor 
instanţe, întrucât aceste 
lit igii care, în prezent, 
sunt soluţionate de cele 
15 curţi de apel se vor 
distribui între cele 42 
de tribunale, iar curţile 
de apel vor soluţiona 
recursurile declarate 
împotriva sentinţelor 
civile pronunţate de 
tribunale, revenindu-le 
acelaşi număr de cauze 
pe care le soluţionează 
în prezent în primă 
instanţă. 

Se impune 
consacrarea unui 
tratament juridic unitar 
în ceea ce priveşte 
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competenţa materială 
pentru soluţionarea 
cauzelor care au ca 
obiect raporturile de 
serviciu ale 
funcţionarilor publici, 
indiferent de 
clasificarea funcţiilor 
publice şi categoria din 
care fac parte aceştia. 

39.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Art. 7. – Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.24/2008 privind accesul la 
propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 182 
din 10 martie 2008, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 
293/2008, cu modificările se 
modifică după cum urmează: 
 
 

 

40.   
 
 
„(2) Adeverinţele prevăzute la 
art. 8 lit. b) şi art. 9 se publică de 
îndată pe pagina proprie de 
internet a Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii şi pot fi contestate la 
Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii 

 1. Alineatul (2) al articolului 10 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 „(2) Adeverinţele prevăzute la 
art.8 lit.b) şi art.9 se publică de 
îndată pe pagina proprie de 
internet a Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii şi pot fi contestate la 
secţia de contencios 

Raţiunile care 
justifică menţinerea 
doar în privinţa 
înalţilor funcţionari 
publici a competenţei, 
în primă instanţă, a 
Curţii de Apel 
Bucureşti şi, în recurs, 
a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie,  se 
regăsesc şi în privinţa 
litigiilor generate de 
aplicarea dispoziţiilor 
O.U.G. nr.24/2008. 

De altfel, este 
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de Apel Bucureşti de către orice 
persoană interesată, în termen de 
30 de zile de la publicarea lor. 

administrativ şi fiscal a 
tribunalului de către orice 
persoană interesată, în termen de 
30 de zile de la publicarea lor.”  
 

Autor: Comisia juridică. 

contrară principiului 
tradiţional al 
partajării competenţei 
instanţelor de 
contencios 
administrativ (în 
funcţie de rangul 
central sau local al 
autorităţii publice 
implicate în derularea 
procedurii judiciare) 
soluţia legislativă 
actuală de menţinere 
în continuare în 
competenţa Curţii de 
Apel Bucureşti, ca 
instanţă de  fond, şi a 
Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal 
a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ca 
instanţă de recurs, a 
litigiilor generate de 
aplicarea prevederilor 
O.U.G. nr.24/2008 în 
privinţa persoanelor 
care ocupă funcţii de 
nivel local, precum 
cele enumerate în 
continuare: prefect, 
subprefect, secretar 
general al consiliului 
judeţean, secretar 
general al Consiliului 
General al 
Municipiului 
Bucureşti, director în 
prefectură, 
conducător al 
serviciilor publice 
deconcentrate ale 
ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale 
administraţiei publice 
centrale, organizate la 
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nivel local, primar, 
viceprimar, consilier 
judeţean, consilier în 
Consiliul General al 
Municipiului 
Bucureşti, consilier 
local etc. 

Susţinem propunerea 
ÎCCJ, cu menţiunea 
că se impune 
consacrarea unui 
tratament juridic 
unitar în ceea ce 
priveşte competenţa 
materială pentru 
soluţionarea cauzelor 
în materie. 

De asemenea, pentru 
o repartizare 
echilibrată a cauzelor 
în materie şi 
degrevarea 
Tribunalului 
Bucureşti, se propune 
eliminarea 
competenţei 
exclusive a 
Tribunalului 
Bucureşti. 

41.   
 
 
 
Art. 11.- (1) Acţiunea în 
constatarea calităţii de lucrător al 
Securităţii sau de colaborator al 
acesteia se introduce la Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal 
a Curţii de Apel Bucureşti, fiind 

 2. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 11 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.11. - (1) Acţiunea în 
constatarea calităţii de lucrător al 
Securităţii sau de colaborator al 
acesteia se introduce la secţia de 
contencios administrativ şi fiscal 
a tribunalului, fiind scutită de 

 
 

 
 
Pentru corelare cu 
propunerea formulată 
cu privire la art. 10 
alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 
24/2008. 
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scutită de taxă de timbru. 
 
(2) Hotărârea Curţii de Apel 
Bucureşti poate fi atacată cu 
recurs, în condiţiile legii. 
 
(3)La dosarul cauzei se depun 
copii certificate de pe 
documentele aflate în arhiva 
Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor 
Securităţii, documentele 
originale putând fi consultate 
la arhiva Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii. 
 

taxă de timbru. 
(2) Hotărârea tribunalului poate 
fi atacată cu recurs, în condiţiile 
legii.” 

Autor: Comisia juridică. 

42.       Art. 8. – După articolul 24 
din Legea recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care 
au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi faţă 
de persoanele care şi-au jertfit 
viaţa sau au avut de suferit în 
urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987, nr.341/2004, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 654 
din 20 iulie 2004, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, se introduce un nou 
articol, art. 25, cu următorul 
cuprins: 

 
43.    „Art.25. - Prin derogare de la 

dispoziţiile art. 10 alin.(l) din 
Legea contenciosului 
administrativ, nr.554/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, litigiile legate de 
aplicarea dispoziţiilor 
prezentei legi, în care acţiunea 
este formulată   în  
contradictoriu   cu 
Secretariatul   de   Stat  
pentru Problemele 
Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 sau Comisia 
parlamentară a 
revoluţionarilor din decembrie 
1989, se soluţionează, în fond, 
de secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a 
tribunalului, iar, în recurs, de 
secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a curţii 
de apel.” 
 
Autor: Comisia juridică. 
 

Litigiile generate de 
aplicarea dispoziţiilor 
Legii nr.341/2004 nu 
ridică probleme 
complexe de 
interpretare şi aplicare 
a dispoziţiilor legale, 
ci aspecte legate de 
aprecierea situaţiilor 
de fapt şi corecta 
încadrare în ipoteza 
normei juridice. 

În această materie, 
interpretarea şi 
aplicarea unitară a 
dispoziţiilor legale va 
fi asigurată de Înalta 
Curte prin 
intermediul 
recursului în interesul 
legii sau al procedurii 
de pronunţare a 
hotărârilor prealabile 
pentru dezlegarea 
unor probleme de 
drept (art.512-514 din 
noul Cod de 
procedură civilă). 

Prin acceptarea 
propunerii formulate, 
Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal 
a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie va 
fi degrevată de un 
volum de activitate 
echivalent a peste 
500 de dosare având 
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un asemenea obiect 
înregistrate şi 
soluţionate până în 
prezent. 

44.    Art. 9. – Alineatul (4) al 
articolului 902 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

Litigiile 
având ca obiect 
deciziile emise de 
Comisia superioară de 
evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap 
prin care se 
soluţionează 
contestaţiile formulate 
împotriva 
certificatelor de 
încadrare în grad şi tip 
de handicap, eliberate 
de Comisiile de 
evaluare în temeiul 
art.87 alin.(4) din 
Legea nr.448/2006, 
nu ridică probleme 
complexe de 
interpretare şi aplicare 
a dispoziţiilor legale, 
ci aspecte legate de 
aprecierea situaţiei 
medicale şi încadrarea 
în grad şi tip de 
handicap. 

45.  Art.902…………………. 
(4) Deciziile emise de Comisia 
superioară pot fi atacate potrivit 
Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, cererile adresate 
instanţei fiind scutite de taxa 
judiciară de timbru. 

  
„(4) Deciziile emise de Comisia 
superioară pot fi atacate la Secţia 
de contencios administrativ şi 
fiscal a tribunalului, potrivit 
Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, cererile adresate 

În această 
materie, interpretarea 
şi aplicarea unitară a 
dispoziţiilor legale va 
fi asigurată de Înalta 
Curte prin 
intermediul 
recursului în interesul 
legii sau al procedurii 
de pronunţare a 
hotărârilor prealabile 
pentru dezlegarea 
unor probleme de 
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instanţei fiind scutite de taxa 
judiciară de timbru.” 

Autor: Comisia juridică. 

drept (art.512-514 din 
noul Cod de 
procedură civilă). 

De altfel, 
actul care produce 
efecte juridice şi care 
este un act 
administrativ în 
sensul dispoziţiilor 
art.2 alin.(1) lit.c) din 
Legea nr.554/2004, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, este 
certificatul emis de 
comisia de evaluare 
care este organ de 
specialitate al 
consiliului judeţean, 
după caz, al 
consiliului local al 
sectorului 
municipiului 
Bucureşti (conform 
art.85 alin.(4) din 
Legea nr.448/2006), 
astfel că, în acord cu 
finalitatea normei de 
competenţă de la 
art.10 alin.(1) din 
Legea nr.554/2004, 
fiind vorba de un act 
administrativ emis 
de o autoritate 
publică locală, 
competenţa revine 
tribunalului, iar nu 
curţii de apel. 

 
46.    Art. 10. –Legea cetăţeniei 

nr.21/1991, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
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Partea I, nr. 576 din 13 august 
2010, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează:  
 

47.   
 
 
 
(4) Ordinul de respingere a 
cererii de acordare sau 
redobândire a cetăţeniei române 
poate fi atacat, în termen de 15 
zile de la data comunicării, la 
Curtea de Apel Bucureşti, 
Secţia contencios 
administrativ. Hotărârea curţii 
de apel este definitivă şi poate fi 
supusă recursului la Secţia de 
contencios administrativ a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 

 1. Alineatul (4) al articolului 19 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(4) Ordinul de respingere a 
cererii de acordare sau 
redobândire a cetăţeniei române 
poate fi atacat, în termen de 15 
zile de la data comunicării, la 
Tribunalul Bucureşti, Secţia de 
contencios administrativ. 
Hotărârea tribunalului poate fi 
atacată cu recurs la Secţia de 
contencios administrativ a 
Curţii de Apel Bucureşti.” 
 

Autor: Comisia juridică. 

Litigiile 
având ca obiect 
aplicarea dispoziţiilor 
Legii nr.21/1991 nu 
ridică probleme 
complexe de 
interpretare şi aplicare 
a dispoziţiilor legale, 
ci aspecte legate de 
aprecierea situaţiei de 
fapt. 

În această 
materie, interpretarea 
şi aplicarea unitară a 
dispoziţiilor legale va 
fi asigurată de Înalta 
Curte prin 
intermediul 
recursului în interesul 
legii sau al procedurii 
de pronunţare a 
hotărârilor prealabile 
pentru dezlegarea 
unor probleme de 
drept (art.512-514 din 
noul Cod de 
procedură civilă). 

Precizăm 
faptul că, în decursul 
timpului, majoritatea 
litigiilor aflate pe 
rolul Secţiei de 
contencios 
administrativ şi fiscal 
a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie 
legate de aplicarea 
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dispoziţiilor Legii 
cetăţeniei nr.21/1991 
au vizat în 
majoritatea 
covârşitoare fie 
refuzul nejustificat de 
soluţionare a cererii 
de acordare a 
cetăţeniei, fie aspecte 
legate de acordarea 
cheltuielilor de 
judecată de către 
instanţa de fond, în 
situaţii în care cererea 
de acordare a 
cetăţeniei a fost 
soluţionată favorabil 
pe parcursul 
litigiului. 

 
48.   

 
 
 
 
 
(6) Ordinul de respingere a 
cererii de renunţare la cetăţenia 
română poate fi atacat, în termen 
de 15 zile de la data comunicării, 
la Curtea de Apel Bucureşti. 
Hotărârea curţii de apel este 
definitivă şi este supusă 
recursului la Secţia de 
contencios administrativ a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 

 2. Alineatul (6) al articolului 31 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
(6) Ordinul de respingere a 
cererii de renunţare la cetăţenia 
română poate fi atacat, în termen 
de 15 zile de la data comunicării, 
la Tribunalul Bucureşti. 
Hotărârea tribunalului poate fi 
atacată cu recurs la Secţia de 
contencios administrativ a Curţii 
de Apel Bucureşti. 
 

Autor: Comisia juridică. 
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49.   
 
 
 
 
(7) Ordinul poate fi atacat, în 
termen de 15 zile de la data 
comunicării, la secţia de 
contencios administrativ a curţii 
de apel de la domiciliul sau, 
după caz, reşedinţa solicitantului. 
Dacă solicitantul nu are 
domiciliul sau reşedinţa în 
România, ordinul poate fi atacat, 
în acelaşi termen, la Secţia de 
contencios administrativ a Curţii 
de Apel Bucureşti. Hotărârea 
curţii de apel este definitivă şi 
irevocabilă.  
 

 3. Alineatul (7) al articolului 32 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 

 
„(7) Ordinul poate fi atacat, în 
termen de 15 zile de la data 
comunicării, la secţia de 
contencios administrativ a 
tribunalului de la domiciliul 
sau, după caz, reşedinţa 
solicitantului. Dacă solicitantul 
nu are domiciliul sau reşedinţa în 
România, ordinul poate fi atacat, 
în acelaşi termen, la Secţia de 
contencios administrativ a 
Tribunalului Bucureşti. 
Hotărârea curţii de apel este 
definitivă şi irevocabilă.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 
 
 
 
 
 
În măsura în care 
amendamentele aduse 
Legii nr. 21/1992 
urmează a intra în 
vigoare anterior 
intrării în vigoare a 
noului Cod de 
procedură civilă, 
trebuie avute în 
vedere dispoziţiile 
Codului de procedură 
civilă în vigoare 
(utilizarea noţiunii de 
hotărâre definitivă şi 
„irevocabilă”). 
 
 
 
 

50.    4. După articolul 37 se 
introduce un nou articol, 
articolul 371, cu următorul 
cuprins: 
 
„Art.371. – Litigiile privind 
actele administrative, emise 
sau adoptate în aplicarea 
dispoziţiilor prezentei legi, 

 
 
Pentru 
acurateţe 
juridică. 
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altele decât cele prevăzute de 
art. 19 alin. (4), art. 31 alin. (6) 
şi art. 32 alin. (7), precum şi 
litigiile privind refuzul 
nejustificat al emiterii acestor 
acte sunt de competenţa secţiei 
de contencios administrativ a 
tribunalului. Hotărârea 
pronunţată de tribunal poate fi 
atacată cu recurs la Secţia de 
contencios administrativ a 
curţii de apel.” 

 
Autor: Comisia juridică. 

51.  Forma în vigoare 
Art.38. – […]  
(6) Împotriva hotărârii Comisiei 
naţionale de disciplină, prin care 
s-a aplicat o sancţiune 
disciplinară prevăzută la alin. 
(2), se poate formula contestaţie 
la instanţa judecătorească de 
contencios administrativ 
competentă în termen de 30 de 
zile de la data comunicării 
hotărârii. 
Forma modificată prin art.39 
din Legea nr.76/2012, care va 
intra în vigoare începând cu 1 
februarie 2013 
(6) Împotriva hotărârii Comisiei 
naţionale de disciplină, prin care 

 Art. 11. – Alineatul (6) al 
articolului 38 din Legea 
nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea 
profesiei de architect, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 771 
din 23 august 2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează:  
 
 
 
 
 
„(6) Împotriva hotărârii Comisiei 
naţionale de disciplină, prin care 

Subsumat 
scopului propunerii 
legislative de reducere 
a competenţei Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, se poate 
recurge la stabilirea 
competenţei de primă 
instanţă de tribunalului, 
ca instanţă de 
contencios 
administrativ. Prin 
promovarea acestei 
soluţii legislative, 
Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal 
va fi degrevată de 
litigiile generate de 
aplicarea dispoziţiilor 
respective care se vor 
împărţi între cele 42 de 
tribunale, ceea ce va 
conduce la o încărcare 
nesemnificativă a 
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s-a aplicat o sancţiune 
disciplinară prevăzută la alin. 
(2), se poate formula contestaţie 
la secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a curţii 
de apel competente, în termen 
de 30 de zile de la data 
comunicării hotărârii. 

s-a aplicat o sancţiune 
disciplinară prevăzută la alin. 
(2), se poate formula contestaţie 
la instanţa judecătorească de 
contencios administrativ 
competentă în termen de 30 de 
zile de la data comunicării 
hotărârii.” 

Autor: Comisia juridică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instanţelor respective. 

Subliniem 
faptul că, prin art.39 
din Legea nr.76/2012 
pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind 
Codul de procedură 
civilă, au fost 
modificate dispoziţiile 
art.38 alin.(6) din 
Legea nr.184/2001 în 
sensul că litigiile 
respective sunt de 
competenţa secţiei de 
contencios 
administrativ şi fiscal a 
curţii de apel, ceea este 
de natură a atrage 
competenţa în recurs a 
Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a 
Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie. Astfel fiind, 
promovarea uneia 
dintre cele două 
propuneri de 
modificare presupune 
în mod necesare 
abrogarea art.39 din 
Legea nr.76/2012. 

 
52.    Art. 12. – Articolul 39 din 

Legea nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 365 din 30 mai 
2012, cu modificările 

Dacă această 
dispoziţie va intra 
în vigoare anterior 
intrării în vigoare a 
Legii nr. 76/2012, 
prevederile art. 39 
din Legea nr. 
76/2012 
[referitoare la 
modificarea art. 38 
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ulterioare, se abrogă. 
Autor: Comisia juridică. 

 

alin. (6) din Legea 
nr. 184/2001] 
trebuie abrogate. 

53.    Art. 13.- Alineatul (1) al 
articolului 20 din Titlul VII - 
„Regimul stabilirii şi plăţii 
despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod 
abuziv” din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 653 
din 22 iulie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„(1) Competenţa de soluţionare a 
acţiunii în contencios 
administrativ având ca obiect 
contestarea deciziei adoptate 
de către Comisia Centrală 
pentru Stabilirea 
Despăgubirilor sau, după caz, 
refuzul acesteia de a emite 
decizia revine secţiei de 
contencios administrativ şi 
fiscal a tribunalului în a cărui 
rază teritorială domiciliază 
reclamantul. Dacă reclamantul 

Propunerea 
formulată este în 
concordanţă cu 
modificările 
legislative anterioare, 
promovate prin 
art.XII din Legea 
nr.202/2010 privind 
unele măsuri pentru 
accelerarea 
soluţionării 
proceselor, în sensul 
că litigiile având ca 
obiect restituirea 
imobilelor preluate în 
mod abuziv în 
perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 
1989, în care a fost 
suprimată calea de 
atac a apelului, nu 
mai sunt de 
competenţa în recurs 
a Secţiei civile a 
Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, 
fiind date în 
competenţa de recurs 
a secţiilor civile ale 
Curţilor de apel.  

Astfel fiind, 
dacă litigiile care au 
ca obiect stabilirea 
dreptului persoanei 
îndreptăţite la 
restituirea imobilului 
sunt soluţionate în 
fond, de tribunal, iar, 
în recurs, de curtea de 
apel, ca instanţe de 
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domiciliază în străinătate, 
cererea se adresează instanţei 
reşedinţei sale din ţară sau, după 
caz, la instanţa domiciliului 
reprezentantului acestuia din 
România, iar dacă nu are nici 
reşedinţă în România şi nici 
reprezentant cu domiciliul în 
România, cererea se adresează 
Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a 
Tribunalului Bucureşti.”   
 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

drept civil, pentru 
aceleaşi raţiuni şi 
litigiile de contencios 
administrativ în 
legătură cu actele 
administrative emise 
în procedura 
reglementată de 
Titlul VII al Legii 
nr.247/2005 pentru 
stabilirea şi plata 
despăgubirilor 
aferente aceloraşi 
imobile, care nu pot 
fi restituite în natură, 
ar trebui să fie 
soluţionate pe acelaşi 
palier al instanţelor 
judecătoreşti. 

Acceptarea 
propunerii legislative 
ar conduce la 
degrevarea 
semnificativă a 
Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal 
a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, 
având în vedere 
faptul că litigiile 
generate de aplicarea 
dispoziţiilor Titlului 
VII din Legea 
nr.247/2005 au 
format în perioada 
2009-octombrie 2012 
obiectului unui 
număr de peste 2.000 
de dosare. 

Totodată, 
interpretarea şi 
aplicarea unitară a 
dispoziţiilor Titlului 
VII din Legea 
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nr.247/2005 va fi 
asigurată de Înalta 
Curte atât prin 
intermediul 
recursului în interesul 
legii, cât mai ales 
prin mijlocirea 
mecanismului 
redutabil al 
procedurii de 
pronunţare a 
hotărârilor prealabile 
pentru dezlegarea 
unor probleme de 
drept (art.519-521 din 
noul Cod de 
procedură civilă, 
republicat în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.545 din 3 august 
2012). 

 
54.  Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii 
 
Dispoziţiile art. 451, art. 532 
alin. (7) şi 622 din Legea nr. 
95/2006 în forma în vigoare  
 
ART. 451 
    Împotriva deciziei de 
sancţionare a Comisiei 
superioare de disciplină, în 
termen de 15 zile de la 
comunicare, medicul sancţionat 
poate formula o acţiune în 
anulare la secţia de contencios 

 Art. 14. – Articolul 60 din 
Legea nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 365 din 30 mai 
2012, se abrogă. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
 
 
 
 

Prin adresa nr. 
1209/2012, Înalta 
Curte de Casaţie 
şi Justiţie a 
propus şi 
modificarea art. 
451, art. 532 şi 
art. 622 din Legea 
nr. 95/2006 
privind reforma în 
domeniul 
sănătăţii. 
Dispoziţiile 
menţionate au 
fost amendate 
prin Legea nr. 
76/2012 pentru 
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administrativ a tribunalului în a 
cărui rază îşi desfăşoară 
activitatea. 
 
ART. 532. – (7) Împotriva 
deciziei Comisiei superioare de 
disciplină, în termen de 15 zile 
de la comunicare, medicul 
dentist sancţionat poate formula 
o acţiune în anulare la secţia de 
contencios administrativ a 
tribunalului în raza căruia îşi 
desfăşoară activitatea. 
 
 
ART. 622 
    Decizia pronunţată de Comisia 
superioară de disciplină, precum 
şi cea pronunţată de Consiliul 
naţional pot fi contestate la secţia 
de contencios administrativ a 
tribunalului în a cărui 
circumscripţie îşi desfăşoară 
activitatea farmacistul 
sancţionat, în termen de 30 de 
zile de la comunicare. 
 
Dispoziţiile art. 451, art. 532 
alin. (7) şi 622 din Legea nr. 
95/2006 în forma amendată 
prin Legea nr. 76/2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

punerea în 
aplicare a Legii 
nr. 134/2010 
privind Codul de 
procedură civilă. 
 
Întrucât de lege 
lata competenţa 
materială în 
domeniile vizate 
aparţine secţiei de 
contencios 
administrativ şi 
fiscal a 
tribunalului, nu 
mai este necesară 
amendarea 
dispoziţiilor art. 
451, art. 532 alin. 
(7) şi art. 622 din 
Legea nr. 
95/2006, ci se 
impune doar 
abrogarea art. 60 
din Legea nr. 
76/2012 (referitor 
la amendarea 
Legii nr. 
95/2006). 
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    ART. 451. – Împotriva 
deciziei de sancţionare a 
Comisiei superioare de 
disciplină, în termen de 15 zile 
de la comunicare, medicul 
sancţionat poate formula 
contestaţie la secţia de 
contencios administrativ şi fiscal 
a curţii de apel. 
 
    ART. 532. – (7) Împotriva 
deciziei Comisiei superioare de 
disciplină, în termen de 15 zile 
de la comunicare, medicul 
dentist sancţionat poate formula 
contestaţie la secţia de 
contencios administrativ şi fiscal 
a curţii de apel. 
   ART. 622 
    Împotriva deciziei Comisiei 
superioare de disciplină, în 
termen de 15 zile de la 
comunicare, farmacistul 
sancţionat poate formula 
contestaţie la secţia de 
contencios administrativ şi fiscal 
a curţii de apel. 

55.   Secţiunea a 3-a 
Dispoziţii privind restituirea 

unor taxe 
 

Secţiunea a 3-a Dispoziţii 
privind restituirea unor taxe  

se elimină. 
Autor: Comisia juridică. 

Ministerul 
Justiţiei nu mai 
susţine 
promovarea 
dispoziţiilor 
privind 
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restituirea 
taxelor pentru 
emisiile poluante 
provenite de la 
autovehicule. 

56.   Art. 8. – (1) Persoanele care au 
achitat, până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, taxa 
pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule, în conformitate 
cu dispoziţiile legale aplicabile în 
materie, pot solicita restituirea 
acesteia. 

Art. 8.- Se elimină. 
 
 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

  
 

(2) Sumele solicitate la alin. 
(1) se restituie la cererea persoanei 
interesate, adresată organului 
fiscal competent, în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care se 
aplică în mod corespunzător. 

Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

  (3) Plata sumelor prevăzute 
la alin.(1) se face eşalonat, potrivit 
normelor metodologice aprobate 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Finanţelor Publice şi a 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
în termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 



 54

57.   Art. 9. – (1) În procesele în 
curs de judecată având ca obiect 
restituirea taxei pentru emisiile 
poluante provenite de la 
autovehicule, reclamantul poate 
renunţa la judecarea cauzei, în 
condiţiile Codului de procedură 
civilă. 
  

Art. 9. – Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

  (2) În cazul în care 
reclamantul a renunţat la judecarea 
cauzei după comunicarea cererii 
de chemare în judecată, acesta nu 
va fi obligat la cheltuieli. 

 

 
Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

  (3) Dacă părţile au intrat în 
dezbaterea fondului, renunţarea la 
judecată se poate face fără 
învoirea celeilalte părţi. 

  

 
Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

  (4) Dispoziţiile alin. (2) şi 
(3) sunt aplicabile în cazul în care 
reclamantul face dovada că a 
solicitat, pe cale administrativă, în 
condiţiile dispoziţiilor art. 8, 
restituirea taxei pentru emisiile 
poluante provenite de la 
autovehicule. 

 
Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

58.   Capitolul II 
Dispoziţii privind pregătirea 
punerii în aplicare a Legii nr. 

Nemodificat. 
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134/2010 privind Codul de 
procedură civilă 

 
59.    Secţiunea 1 

Dispoziţii de punere în aplicare 
a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedura civilă 

 
Autor: Comisia juridică. 

 
 
 
 
. 
  

60.    Art.15. – În aplicarea 
dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din 
Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, 
republicată, în recurs, cererile 
şi concluziile părţii, persoană 
juridică, pot fi formulate şi 
susţinute de către 
reprezentantul legal al acesteia 
sau de către persoana 
desemnată de acesta, dacă este 
licenţiat(ă) în drept. 
 

Autor: Comisia juridică. 

Pentru punerea în 
aplicare a textului 
art. 13 alin. (2) 
din noul Cod de 
procedură civilă 
în cazul 
persoanelor 
juridice, ai căror 
reprezentanţi 
legali sunt 
licenţiaţi în drept. 
 
Secţiunile 
următoare se vor 
renumerota în 
mod 
corespunzător. 
 

61.   Secţiunea 1 
Măsuri tranzitorii pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de 

procedură civilă 
 

Secţiunea a 2-a  
Măsuri tranzitorii pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de 

procedură civilă 
 

Autor: Comisia juridică. 

Ca urmare a 
introducerii unei 
noi secţiuni 
(intitulată 
„Dispoziţii de 
punere în 
aplicare a Legii 
nr. 134/2010 



 56

privind Codul de 
procedură 
civilă”) este 
necesară 
renumerotarea 
secţiunilor 
subsecvente. 

 
62.   Art. 10. – (1) Dispoziţiile 

Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, republicată, 
privind cercetarea procesului şi, 
după caz, dezbaterea fondului în 
camera de consiliu se aplică 
proceselor pornite începând cu 
data de 1 ianuarie 2016. 

 

Art. 16. – Nemodificat.  

  (2) În procesele pornite începând 
cu data de 1 februarie 2013 şi până 
la data de 31 decembrie 
2015, cercetarea procesului şi, 
după caz, dezbaterea fondului se 
desfăşoară în şedinţă publică, dacă 
legea nu prevede altfel. 

 

Nemodificat.  

63.   Art. 11. – Dispoziţiile Legii 
nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, 
privitoare la pregătirea dosarului 
de apel sau, după caz, de recurs de 
către instanţa a cărei hotărâre se 
atacă, se aplică în procesele 

Art. 17. – Dispoziţiile 
Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, republicată, 
privitoare la pregătirea dosarului 
de apel sau, după caz, de recurs 
de către instanţa a cărei hotărâre 
se atacă, se aplică în procesele 
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pornite începând cu data de 1 
ianuarie 2016. În procesele pornite 
începând cu data de 1 februarie 
2013 şi până la data de 31 
decembrie 2015 se aplică 
dispoziţiile art. 12-15. 

 

pornite începând cu data de 1 
ianuarie 2016. În procesele 
pornite începând cu data de 1 
februarie 2013 şi până la data de 
31 decembrie 2015 se aplică 
dispoziţiile art. 18-21 

Autor: Comisia juridică. 
64.   Art. 12. – (1) Apelul şi, 

când este cazul, motivele de apel 
se depun la instanţa a cărei 
hotărâre se atacă. 

 

Art. 18. – Nemodificat.  

  (2) Dispoziţiile art. 195 din 
Legea nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, republicată, 
sunt aplicabile în mod 
corespunzător. 

  

Nemodificat.  

  (3) Preşedintele instanţei 
sau persoana desemnată de acesta 
va înainta instanţei de apel 
dosarul, împreună cu apelurile 
făcute, numai după împlinirea 
termenului de apel pentru toate 
părţile. 

 

Nemodificat.  

  (4) Dacă s-au formulat atât 
apel, cât şi cereri potrivit art. 442 
– 444 din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată, dosarul nu va fi trimis 

Nemodificat.  
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instanţei de apel decât după 
împlinirea termenului de apel 
privind hotărârile date asupra 
acestor din urmă cereri. 

 
65.   Art. 13. – (1) Preşedintele 

instanţei de apel sau persoana 
desemnată de acesta, îndată ce 
primeşte dosarul, va lua, prin 
rezoluţie, măsuri în vederea 
repartizării aleatorii la un complet 
de judecată. 

 

Art. 19. – Nemodificat.  

  (2) În cazul în care cererea 
de apel nu îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de lege, completul 
căruia i s-a repartizat dosarul va 
stabili lipsurile cererii de apel şi îi 
va comunica, în scris, apelantului 
că are obligaţia de a completa sau 
modifica cererea. Completarea sau 
modificarea cererii se va face în 
termen de cel mult 10 zile de la 
data comunicării. 

 

Nemodificat.  

  (3) După primirea dosarului 
sau, când este cazul, după 
regularizarea cererii de apel 
potrivit alin. (2), completul va 
dispune comunicarea cererii de 
apel, precum şi a motivelor de 

Nemodificat.  
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apel, intimatului, împreună cu 
copiile certificate de pe 
înscrisurile alăturate şi care nu au 
fost înfăţişate la prima instanţă, 
punându-i-se în vedere obligaţia 
de a depune la dosar întâmpinare 
în termen de cel mult 15 zile de la 
data comunicării. 

 
  (4) Întâmpinarea depusă se 

comunică apelantului de îndată, 
punându-i-se în vedere obligaţia 
de a depune la dosar răspunsul la 
întâmpinare în termen de cel mult 
10 zile de la data comunicării. 
Intimatul va lua cunoştinţă de 
răspunsul la întâmpinare din 
dosarul cauzei. 

 

Nemodificat.  

  (5) Dacă s-au formulat atât 
apel, cât şi cereri potrivit art. 442–
444 din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată, dispoziţiile alin. (3)-
(4) se aplică în mod 
corespunzător. 
 

Nemodificat.  

  (6) În termen de 3 zile de la 
data depunerii răspunsului la 
întâmpinare, judecătorul fixează 
prin rezoluţie primul termen de 

Nemodificat.  
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judecată, care va fi de cel mult 60 
de zile de la data rezoluţiei, 
dispunând citarea părţilor. 
 

  (7) În cazul în care intimatul 
nu a depus întâmpinare în 
termenul prevăzut la alin. (3) sau, 
după caz, apelantul nu a 
comunicat răspuns la întâmpinare 
în termenul prevăzut la alin. (4), la 
data expirării termenului 
corespunzător, judecătorul fixează 
prin rezoluţie primul termen de 
judecată, care va fi de cel mult 60 
de zile de la data rezoluţiei, 
dispunând citarea părţilor. 
 

Nemodificat.  

  (8) Dispoziţiile art. 201 alin. 
(5) şi (6) din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată, se aplică în mod 
corespunzător. 

 

Nemodificat.  

   (9) Dispoziţiile art. 475 
alin. (3) din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată, rămân aplicabile. 

Nemodificat.  

66.   Art. 14. –  (1) Apelul 
incident şi apelul provocat se 
depun de către intimat odată cu 
întâmpinarea la apelul principal, 

Art. 20. –  (1) Apelul incident şi 
apelul provocat se depun de către 
intimat odată cu întâmpinarea la 
apelul principal, fiind aplicabile 
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fiind aplicabile prevederile art. 13 
alin. (4). 

 

prevederile art. 19 alin. (4). 
 
Autor: Comisia juridică 

  (2) Apelul provocat se 
comunică şi intimatului din acest 
apel, prevăzut la art. 473 din 
Legea nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură, republicată, acesta 
fiind dator să depună întâmpinare 
în termenul prevăzut la art. 13 
alin. (4), care se aplică în mod 
corespunzător. Cel care a exercitat 
apelul provocat va lua cunoştinţă 
de întâmpinare de la dosarul 
cauzei. 

 

(2) Apelul provocat se 
comunică şi intimatului din acest 
apel, prevăzut la art. 473 din 
Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură, republicată, 
acesta fiind dator să depună 
întâmpinare în termenul prevăzut 
la art. 19 alin. (4), care se aplică 
în mod corespunzător. Cel care a 
exercitat apelul provocat va lua 
cunoştinţă de întâmpinare de la 
dosarul cauzei. 
Autor: Comisia juridică 

 

67.   Art. 15. – (1) Recursul şi, 
dacă este cazul, motivele de casare 
se depun la instanţa a cărei 
hotărâre se atacă, în condiţiile 
prevăzute la art. 83 alin. (3) şi art. 
84 din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură, republicată. 

 

Art. 21. – Nemodificat.  

  (2) Când recursul este de 
competenţa Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, preşedintele 
instanţei sau preşedintele de secţie 
ori, după caz, persoana desemnată 
de aceştia, primind dosarul de la 
instanţa a cărei hotărâre se atacă, 

Nemodificat.  
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va lua, prin rezoluţie, măsuri 
pentru stabilirea aleatorie a unui 
complet format din 3 judecători, 
care va pregăti dosarul de recurs şi 
va decide asupra admisibilităţii în 
principiu a recursului. 
Dispoziţiile art. 475 alin. (3) din 
Legea nr.134/2010 privind Codul 
de procedură, republicată sunt 
aplicabile. 

 
  (3) Dispoziţiile art. 12 

alin.(2)-(4) şi art. 13 alin. (2)-(5) 
se aplică în mod corespunzător. 
Termenul prevăzut la art. 13 alin. 
(3) se dublează în cazul recursului. 
Întâmpinarea trebuie redactată şi 
semnată de avocatul sau 
consilierul juridic al intimatului, 
iar răspunsul la întâmpinare de 
avocatul sau consilierul juridic al 
recurentului. 

 

(3) Dispoziţiile art. 18 
alin.(2)-(4) şi art. 19 alin. (2)-(5) 
se aplică în mod corespunzător. 
Termenul prevăzut la art. 19 
alin. (3) se dublează în cazul 
recursului. Întâmpinarea trebuie 
redactată şi semnată de avocatul 
sau consilierul juridic al 
intimatului, iar răspunsul la 
întâmpinare de avocatul sau 
consilierul juridic al 
recurentului. 

Autor: Comisia juridică 

 

  (4) Prevederile art. 14 se 
aplică în mod corespunzător. 

 
 

(4) Prevederile art. 20 se 
aplică în mod corespunzător. 
Autor: Comisia juridică 

 

68.   Art. 16. – (1) Dispoziţiile 
art. 483 alin. (2) din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de 

        Art. 22. – (1) Dispoziţiile 
art. 483 alin. (2) din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de 

 



 63

procedură civilă, republicată, se 
aplică proceselor pornite începând 
cu data de 1 ianuarie 2016. În 
procesele pornite începând cu 
data de 1 februarie 2013 şi până 
la data de 31 decembrie 2015, se 
aplică dispoziţiile alin. (2). 

 

procedură civilă, republicată, se 
aplică proceselor pornite 
începând cu data de 1 ianuarie 
2016.  

Autor: Comisia juridică. 

  (2) Nu sunt supuse 
recursului hotărârile pronunţate în 
cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 
lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, 
republicată, în cele privind 
navigaţia civilă şi activitatea în 
porturi, conflictele de muncă şi de 
asigurări sociale, în materie de 
expropriere, în cererile privind 
repararea prejudiciilor cauzate 
prin erori judiciare, precum şi în 
alte cereri evaluabile în bani în 
valoare de până la 1.000.000 lei 
inclusiv. De asemenea, nu sunt 
supuse recursului hotărârile date 
de instanţele de apel în cazurile în 
care legea prevede că hotărârile de 
primă instanţă sunt supuse numai 
apelului. 

 

(2) În procesele pornite 
începând cu data de 1 
februarie 2013 şi până la data 
de 31 decembrie 2015, nu sunt 
supuse recursului hotărârile 
pronunţate în cererile prevăzute 
la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din 
Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, 
republicată, în cele privind 
navigaţia civilă şi activitatea în 
porturi, conflictele de muncă şi 
de asigurări sociale, în materie 
de expropriere, în cererile 
privind repararea prejudiciilor 
cauzate prin erori judiciare, 
precum şi în alte cereri 
evaluabile în bani în valoare de 
până la 1.000.000 lei inclusiv. 
De asemenea, în aceste procese 
nu sunt supuse recursului 
hotărârile date de instanţele de 
apel în cazurile în care legea 
prevede că hotărârile de primă 
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instanţă sunt supuse numai 
apelului. 

Autor: Comisia juridică. 
69.   Art. 17. – (1) Dispoziţiile 

art. 520 alin. (6) din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, se 
aplică sesizărilor formulate în 
procesele pornite începând cu data 
de 1 ianuarie 2016. Sesizărilor 
formulate în procesele pornite 
începând cu data de 1 februarie 
2013 şi până la data de 31 
decembrie 2015 li se aplică 
dispoziţiile alin. (2). 

 

Art. 23.– (1) Dispoziţiile 
art. 520 alin. (6) din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, se 
aplică sesizărilor formulate în 
procesele pornite începând cu 
data de 1 ianuarie 2016.  

Autor: Comisia juridică. 

 

  (2) Sesizarea în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea unor chestiuni 
de drept se judecă de un complet 
format din preşedintele secţiei 
corespunzătoare a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie sau de un 
judecător desemnat de acesta şi 8 
judecători din cadrul secţiei 
respective. Preşedintele secţiei 
sau, în caz de imposibilitate, 
judecătorul desemnat de acesta 
este preşedintele de complet şi va 
lua măsurile necesare pentru 
desemnarea aleatorie a 
judecătorilor. 

(2) Sesizările în vederea 
pronunţării unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept,  formulate în 
procesele pornite începând cu 
data de 1 februarie 2013 şi 
până la data de 31 decembrie 
2015, se judecă de un complet 
format din preşedintele secţiei 
corespunzătoare a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie sau de un 
judecător desemnat de acesta şi 8 
judecători din cadrul secţiei 
respective. Preşedintele secţiei 
sau, în caz de imposibilitate, 
judecătorul desemnat de acesta 
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 este preşedintele de complet şi 
va lua măsurile necesare pentru 
desemnarea aleatorie a 
judecătorilor. 

Autor: Comisia juridică. 
70.   Art. 18. - (1) Guvernul, prin 

Ministerul Finanţelor Publice, va 
asigura fondurile necesare 
efectuării lucrărilor necesare 
pentru adaptarea sediilor 
instanţelor, în vederea aplicării în 
condiţii optime a dispoziţiilor 
codului privitoare la cercetarea 
procesului şi, după caz, dezbaterea 
fondului în camera de consiliu 
începând cu data de 1 ianuarie 
2016. 

Art. 18. – Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

  (2) Ministerul Justiţiei, cu 
concursul ordonatorilor secundari 
şi terţiari de credite, este obligat să 
fundamenteze lucrările prevăzute 
la alin. (1), inclusiv cheltuielile 
aferente acestor lucrări. 

Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

  (3) Lucrările prevăzute la 
alin. (1) vor constitui investiţii 
prioritare pentru asigurarea 
calităţii serviciului public al 
justiţiei. 

 
Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

71.   Secţiunea a 2-a 
Modificarea unor acte 

normative în 

Secţiunea a 3-a 
Modificarea unor acte 

normative în 

Ca urmare a 
introducerii unei 
noi secţiuni 
(„Dispoziţii de 
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materia conflictelor de muncă 
  

materia conflictelor de muncă 
şi în materie de asigurări 

sociale 
 

Autor: Comisia juridică. 

punere în 
aplicare a Legii 
nr. 134/2010 
privind Codul de 
procedură 
civilă”), este 
necesară 
renumerotarea 
secţiunilor 
subsecvente. 
 
Propunem 
includerea în 
cadrul acestei 
secţiuni şi a 
dispoziţiilor art. 
30 din prezentul 
material 
privitoare la 
restituirea pensiei 
de serviciu a 
personalului 
auxiliar de 
specialitate din 
cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al 
parchetelor.  

 
72.   

 
 
 
 
 
 
 

Art. 19. – Alineatul (1) al 
articolului 269 din Legea nr. 
53/2003-Codul muncii, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 345 
din 18 mai 2011, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 24. – Alineatul (1) al 
articolului 269 din Legea nr. 
53/2003-Codul muncii, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 345 din 18 mai 2011, cu 
modificările şi completările  
ulterioare, se modifică şi va 
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Art. 269.- (1) Judecarea 
conflictelor de muncă este de 
competenţa instanţelor stabilite 
conform Codului de procedură 
civilă. 
 

 
 
 „(1) Judecarea conflictelor 
de muncă este de competenţa 
instanţelor judecătoreşti, stabilite 
potrivit legii.” 
 

avea următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 

73.   Art. 20. – Legea dialogului 
social nr. 62/2011, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 625 din 31 august 
2012, se modifică după cum 
urmează: 

 
 

Art. 25.- Nemodificat.  

74.   
 
       Art. 208.- Conflictele 
individuale de muncă se 
soluţionează de către instanţele 
judecătoreşti. 
 

1.  Articolul 208 va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 208. – Conflictele 
individuale de muncă se 
soluţionează în primă instanţă de 
către tribunal.” 

 

Nemodificat.  

75.  Art. 209.- Instanţele 
judecătoreşti competente să 
judece cereri referitoare la 
soluţionarea conflictelor 
individuale de muncă se 
stabilesc prin lege. 

2.  Articolul 209 se abrogă. 
 

Nemodificat.  

76.   
 
 

3. Articolul 210 va avea 
următorul cuprins: 
      

Nemodificat.  
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       Art. 210.- Cererile 
referitoare la soluţionarea 
conflictelor individuale de 
muncă se adresează instanţei 
judecătoreşti competente în a 
cărei circumscripţie îşi are 
domiciliul sau locul de muncă 
reclamantul. 
 

„Art. 210. – Cererile 
referitoare la soluţionarea 
conflictelor individuale de muncă 
se adresează tribunalului în a 
cărui circumscripţie îşi are 
domiciliul sau locul de muncă 
reclamantul.” 
 

77.     Art. 26 - (1) Pentru personalul 
auxiliar de specialitate din 
cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
ale cărui pensii de serviciu au 
fost recalculate potrivit Legii 
nr. 119/2010 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
pensiilor,  sumele încasate în 
temeiul unor hotărâri 
judecătoreşti de acordare a 
pensiilor de serviciu în 
cuantumul anterior Legii nr. 
119/2010, desfiinţate în căile de 
atac,  nu se mai recuperează.  
        (2) Sumele deja 
recuperate până la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi nu se restituie.   
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Problema 
scutirii de la 
restituirea sumelor 
datorate către bugetul 
de stat şi bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat se pune pentru 
foştii grefieri care au 
hotărâri judecătoreşti 
date în primă 
instanţă, favorabile, 
de admitere a 
cererilor prin care au 
solicitat revenirea la 
pensiile de serviciu în 
cuantumul anterior 
recalculării potrivit 
Legii nr. 119/2010, 
hotărâri care au fost 
puse în executare şi 
care au fost 
desfiinţate ulterior în 
căile de atac. Potrivit 
Codului de procedură 
civilă, ar trebui 
aplicată procedură 
întoarcerii executării, 
pentru recuperarea 
sumelor plătite 
necuvenit foştilor 
grefieri.  

Prin 
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recalcularea pensiilor 
potrivit Legii nr. 
119/2010, pensionarii 
din rândul 
personalului auxiliar 
de specialitate din 
cadrul 
instanţelor/parchetelo
r au rămas fără a 
parte importantă a 
venitului lor lunar, 
existând chiar situaţii 
în care venitul a 
scăzut de 2-3 ori.  

Pe rolul 
instanţelor există un 
mare număr de 
acţiuni având ca 
obiect recuperarea 
pensiei de serviciu 
(circa 1451 cauze), o 
mare parte din 
acestea fiind deja 
puse în executare. 
Prin prezentul 
amendament se 
propune o măsură 
pentru ameliorarea, 
cel puţin parţială, a 
situaţiei pensionarilor 
care au pus în 
executare hotărârile 
judecătoreşti de 
acordare a pensiilor 
de serviciu în 
cuantumul anterior 
Legii nr. 119/2010, 
dar care ulterior au 
fost desfiinţate,  
având în vedere că 
procedurile de 
recuperare a sumelor 
de la pensionari au 
fost deja demarate de 
către autorităţile 
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abilitate. 

Prevederile art. 
30 ar trebui 
plasate în cadrul 
Secţiunii a 3-a a 
Capitolului II, 
intitulată 
“Modificarea 
unor acte 
normative în 
materia 
conflictelor de 
muncă şi în 
materie de 
asigurări 
sociale”. 

 

78.    Capitolul III 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 
Autor: Comisia juridică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propunem 
includerea 
unui nou 
capitol, 
Capitolul III, 
intitulat 
„Dispoziţii 
tranzitorii şi 
finale”, care 
să cuprindă 
atât prevederi 
privind 
intrarea în 
vigoare a 
actelor 
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 normative 
amendate, cât 
şi dispoziţiile 
tranzitorii 
cuprinse la 
art. 29 din 
prezentul 
material 
privitoare la 
materia 
contenciosului 
administrativ 
şi fiscal. 
 

79.    Art. 27.- „(1) Procesele în 
primă instanţă, precum şi căile 
de atac, în materia 
contenciosului administrativ şi 
fiscal, în curs de judecată la 
data schimbării, potrivit 
dispoziţiilor prezentei legi, a 
competenţei instanţelor legal 
învestite se judecă de instanţele 
devenite competente potrivit 
prezentei legi.  
 (2) Recursurile aflate pe rolul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie – Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi şi care, potrivit prezentei 
legi, sunt de competenţa 

Pentru acurateţe 
juridică, propunem 
amendarea 
dispoziţiilor propuse 
la art. 29 alin. (1) din 
prezentul material. 
Dispoziţiile art. 29 
din prezentul material 
urmează a fi incluse 
în cadrul Capitolului 
III, intitulat 
„Dispoziţii tranzitorii 
şi finale”. 
Întrucât, în prezent, la 
nivelul Secţiei de 
contencios 
administrativ şi 
fiscal, din cauza 
volumului foarte 
mare de activitate şi 
numărului redus de 
judecători, cauzele 
nou înregistrate în 
cursul lunii 
octombrie 2012 
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curţilor de apel se trimit la 
curţile de apel. 
(3) Procesele în curs de 
judecată în primă instanţă în 
materia contenciosului 
administrativ şi fiscal aflate la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi pe rolul curţilor 
de apel şi care, potrivit 
prezentei legi, sunt de 
competenţa tribunalelor se 
trimit la tribunale. 
(4) În cazurile prevăzute la 
alin.(1)-(3), dosarele se trimit, 
pe cale administrativă, la 
instanţele devenite competente 
să le judece.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primesc termene de 
judecată în luna mai 
2014, este de dorit ca 
modificarea normelor 
de competenţă să 
producă efecte în cel 
mai scurt timp posibil 
pentru a permite 
degrevarea instanţei 
şi preschimbarea din 
oficiu a termenelor de 
judecată foarte 
îndelungate. 

Din cauza 
faptului că, în cadrul 
procedurii de 
repartizare aleatorie 
prin programul 
ECRIS, primul 
termen de judecată 
este fixat la un 
interval de timp atât 
de îndelungat, părţile 
implicate în 
desfăşurarea litigiului 
au de aşteptat o 
perioadă de 
aproximativ 2 ani 
până la primul termen 
de judecată în recurs.  

Această 
împrejurare este de 
natură a înfrânge 
principiul soluţionării 
cauzelor de urgenţă şi 
cu precădere, 
consacrat de art.17 
alin.(1) din Legea 
contenciosului 
administrativ şi fiscal 
nr.554/2004, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, şi de a 
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afecta profund 
aşteptările legitime 
ale oricărui justiţiabil 
privind soluţionarea 
pricinii sale într-un 
termen rezonabil, aşa 
cum impun 
dispoziţiile art.6 din 
Convenţia pentru 
apărarea drepturilor 
omului şi a 
libertăţilor 
fundamentale şi ale 
art.21 alin.(3) din 
Constituţia României, 
revizuită. 

Situaţia 
prezentată este 
generată atât de 
creşterea continuă a 
volumului de 
activitate cât şi de 
schema redusă de 
personal (în viitorul 
apropiat, Secţia de 
contencios 
administrativ şi fiscal 
va funcţiona cu un 
număr de doar 20 de 
judecători, cărora le 
revine sarcina de a 
soluţiona un număr 
de 9.949 cauze pe rol 
la sfârşitul lunii 
septembrie 2012). 

 
 

80.   Art. 21. – Dispoziţiile art. 19 şi 
ale art. 20 intră în vigoare la 
data de 1 februarie 2013. 
 

Art. 28.- Dispoziţiile art. 15, 
art. 24 şi ale art. 25 intră în 
vigoare la data de 1 februarie 
2013. 
 

Ce articole vor 
intra în vigoare 
la 1 februarie 
2013??? 
Ar trebui 
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abrogat şi art. 21 
– nou introdus 
prin 
amendamentele 
formulate de 
Înalta Curtea de 
Casaţie şi 
Justiţie, care 
modifică art. 10 
alin. (1) din 
Legea 
contenciosului 
administrativ şi 
fiscal nr. 
554/2004. 
Dispoziţiile 
privind 
reprezentarea 
persoanei 
juridice în 
recurs, 
precum şi cele 
pentru 
modificarea 
Legii nr. 
53/2003 – 
Codul muncii 
şi pentru 
modificarea 
Legii 
dialogului 
social nr. 
62/2011 
urmează să 
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intre în 
vigoare odată 
cu noul Cod 
de procedură 
civilă 
(respectiv la 
data de 1 
februarie 
2013). 
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