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Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, trimis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 436 din 6 noiembrie 2017, înregistrat cu    

nr. 4c-11/1068 din 7 noiembrie 2017. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 
                                     PREŞEDINTE 

 
Nicu�or HALICI 
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                   PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                Bucureşti, 9 aprilie 2019 
                       Nr. PL-x 436/2017 

   

            
 

 RAPORT  
 asupra 

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

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru 

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

juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 436 din 6 noiembrie 2017, 

înregistrat cu nr. 4c-11/1068 din 7 noiembrie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 30 octombrie 2017, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile 

art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.134/2010 

privind Codul de procedură civilă, cu un nou articol, art.726ˡ, prin care se instituie 

excepţii de la procedura executării silite în situaţia titlurilor executorii reprezentate de 

contracte de credit ipotecar ori contracte de credit de nevoi personale care ajung ca 

stadiu procedural, la executarea silită a bunului imobil reprezentând locuinţa familială 

a debitorului, intervenţiile legislative fiind argumentate în expunerea de motive prin 
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faptul că, prin noile reglementări propuse de proiect, este posibilă o protecţie reală a 

consumatorului şi obligarea creditorului la o conduită contractuală corectă. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, conform adresei cu nr.266 din 25 aprilie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, cu majoritate de voturi, conform adresei 

cu nr.4c-5/506 din 15 noiembrie 2017. 

Guvernul României nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative în 

forma prezentată, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.77/DPSG 

din 20 ianuarie 2018. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările  şi completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 9 aprilie 

2019. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un 

raport de respingere a  proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 

privind Codul de procedură civilă. 

          În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte 

din categoria legilor organice.  

 

 

      PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 

         Nicu�or HALICI                               Aida-Cristina CĂRUCERU 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Rodica Penescu 


