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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti, 22.11.2016 
Pl-x 312 

 
RAPORT   

asupra propunerii legislative de modificare a Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedura civila 

  

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

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

sesizata spre dezbare, în fond, cu propunerea legislativa de modificare a Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, transmis cu adresa nr. Pl-x 312 

din 10 iunie 2014 şi înregistrată cu nr.4c-11/670 din 11 iunie 2014. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

legislativa. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa. 

Guvernul, prin punctul de  vedere transmis  nu  sustine  adoptarea  

acestei initiative legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea unor prevederi din 

Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 

modificările şi  completările ulterioare: -majorarea pragului valoric al creantelor 

cu privire la care exista executorii, pentru a caror acoperire se poate trece la  

vanzarea bunurilor imobile ale  debitorului (vanzarea conditionata de 
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inexistenta altor bunuri urmaribile) – protejarea debitorului impotriva caruia a 

fost pornita executarea silita, prin amanarea evacuarii din imobilul în care 

acesta  locuieşte.. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

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

şedinţa din  22 noiembrie  2016.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  

prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

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

Deputaţilor, respingerea propunerii legislative de modificare a Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedura civila. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativa  face 

parte din categoria legilor ordinare.  

   
 
 
 
          VICEPPREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
           Nicolae Ciprian NICA                                         Ninel PEIA 
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