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LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, actualizată, 

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

 

 

 

       Cu modificările şi completările aduse de : 

- OUG nr. 44 din 23 august 2012;  

- OUG nr. 4 din 30 ianuarie 2013;  

- Legea nr. 2 din 1 februarie 2013;  

- Legea nr. 214 din 28 iunie 2013; 

- Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014; 

 

 

 

    TITLUL I 

    Dispoziţii generale 

 

    ART. 1 

    Prezenta lege cuprinde dispoziţiile pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă, denumită în continuare Codul de procedură civilă, având ca 

principal obiect punerea de acord a legislaţiei procesual civile existente cu prevederile 

acestuia, precum şi soluţionarea conflictului de legi rezultând din intrarea în vigoare a 

Codului de procedură civilă. 

    ART. 2 

    Ori de câte ori legi speciale sau complementare Codului de procedură civilă fac trimitere la 

"Codicele de procedură civilă" (sau "Codul de procedură civilă"), denumit în continuare 

Codul de procedură civilă din 1865, sau la dispoziţii abrogate, modificate ori completate prin 

prezenta lege, trimiterea se consideră a fi făcută, atunci când este cazul, la dispoziţiile 

corespunzătoare care le înlocuiesc. 

 

    TITLUL II 

    Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare 

 

    CAP. I 

    Dispoziţii tranzitorii 

 

    ART. 3 

    (1) Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite 

începute după intrarea acestuia în vigoare. 

    (2) Procesele începute prin cereri depuse, în condiţiile legii, la poştă, unităţi militare sau 

locuri de deţinere înainte de data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă rămân 

supuse legii vechi, chiar dacă sunt înregistrate la instanţă după această dată. 

    ART. 4 

    Dispoziţiile art. 614 din Codul de procedură civilă se aplică numai executărilor silite 

începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă. 

    ART. 5 

    Dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică şi 

hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de 

intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu 

au fost învestite cu formula executorie. 
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    ART. 6 

    Termenele procedurale prevăzute de legile speciale, aflate în curs la data intrării în vigoare 

a Codului de procedură civilă, rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să 

curgă. 

 

    CAP. II 

    Dispoziţii de punere în aplicare 

 

    ART. 7 

    (1) Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege specială se 

prevede că hotărârea judecătorească de primă instanţă este "definitivă", de la data intrării în 

vigoare a Codului de procedură civilă, aceasta va fi supusă numai apelului la instanţa ierarhic 

superioară. 

    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care printr-o lege specială se prevede că 

hotărârea judecătorească de primă instanţă este "supusă recursului" sau că "poate fi atacată cu 

recurs" ori, după caz, legea specială foloseşte o altă expresie similară. 

    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în materie de contencios administrativ şi fiscal, 

inclusiv în materia azilului. 

    ART. 8 

    De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor 

normative la hotărârea judecătorească "definitivă şi irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" 

se vor înţelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă". 

    ART. 9 

    Dacă legea specială nu cuprinde dispoziţii referitoare la procedura de judecată, felul 

hotărârii instanţei ori calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia, se aplică în mod 

corespunzător prevederile Codului de procedură civilă. 

    ART. 10 

    Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei 

hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în 

vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie. 

    ART. 11 

    Dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, după 

caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligaţii de a face sau de a nu face ce nu 

poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a Codului de 

procedură civilă, se vor putea aplica penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul de 

procedură civilă. 

    ART. 12 

    (1) Ori de câte ori legea specială prevede că cererea de suspendare a executării silite se 

soluţionează de către preşedintele instanţei, de la data intrării în vigoare a Codului de 

procedură civilă, judecarea acestei cereri se va face de către un complet al instanţei 

competente potrivit legii. 

    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi cererilor de suspendare a executării unei hotărâri 

judecătoreşti, a unei hotărâri pronunţate de un organ cu activitate jurisdicţională sau, după 

caz, a altui titlu executoriu, în cazul în care acestea sunt atacate în justiţie. 

      ART. 12^1 

      Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă 

privind verificarea cererii şi regularizarea acesteia nu se aplică în cazul incidentelor 

procedurale şi nici în procedurile speciale care nu sunt compatibile cu aceste dispoziţii. 

 

 



 

3 
 

     ART. 12^2 

      Întâmpinarea nu este obligatorie în incidentele procedurale, dacă prin lege nu se prevede 

altfel. 

     ART. 12^3 

      Prin sintagma «preşedintele instanţei» din cuprinsul art. 937 şi prin termenul «preşedinte» 

din cuprinsul art. 944, din Codul de procedură civilă, se înţelege «preşedintele completului de 

judecată». 

 

    TITLUL III 

    Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă 

 

    ART. 13 – ART. 15 

    Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

- Modificările se regăsesc în Legea nr. 134/2010 

 

    TITLUL IV 

    Modificarea şi completarea unor legi speciale 

 

    ART. 16 – ART. 73 

 

- Modificărie se regăsesc în textele actelor normative modificate 

 

    TITLUL V 

    Dispoziți finale 

 

     ART. 74 

     Dreptul la acţiunea ipotecară prevăzut de art. 2.504 din Codul civil este imprescriptibil. 

Dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la prescripţia dreptului de a obţine 

executarea silită rămân aplicabile. 

    ART. 75 

    În sensul art. 375 din Codul civil, în cazul căsătoriilor încheiate în străinătate, prin locul 

încheierii căsătoriei se înţelege localitatea în al cărei registru de stare civilă s-a transcris 

certificatul de căsătorie. 

    ART. 76 

    Până la organizarea instanţelor de tutelă şi familie, judecătoriile sau, după caz, tribunalele 

ori tribunalele specializate pentru minori şi familie vor îndeplini rolul de instanţe de tutelă şi 

familie, având competenţa stabilită potrivit Codului civil, Codului de procedură civilă, 

prezentei legi, precum şi reglementărilor speciale în vigoare. 

    ART. 77 

    Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale ori la "societatea comercială/societăţile comerciale", după caz, 

trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăţilor nr. 31/1990 ori, după caz, la 

"societatea/societăţile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare". 
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    ART. 78 

    Dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 188/2000, republicată, precum şi cu modificările aduse 

prin prezenta lege, se aplică şi cazurilor de neîndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (1) al 

aceluiaşi articol, pentru care nu s-a emis, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

ordinul ministrului justiţiei de revocare din funcţie a executorului judecătoresc. 

    ART. 79 

    În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate în 

registrul comerţului care au în denumire sintagma "societate comercială" sunt obligate a 

efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate". Până la 

finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcţiona cu denumirea înscrisă în registrul 

comerţului la data intrării în vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comerţului a 

menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii 

este scutită de taxă de înregistrare. 

    ART. 80 

    În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi actele normative prevăzute 

la art. 23, 25, 28, 31-36, 38, 40, 41, 43, 45, 47-49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 69 şi 73 

vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 

numerotare. 

    ART. 81 

    (1) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completările ulterioare, intră în vigoare la 

data de 15 februarie 2013. 

    (2) Abrogat. 

    ART. 82 

    Prezenta lege intră în vigoare la data prevăzută la art. 81, cu excepţia dispoziţiilor art. 80, 

care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, şi a dispoziţiilor art. 38 pct. 1 şi 2, care intră în vigoare la data de 1 

octombrie 2013. 

    ART. 83 

    La data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă se abrogă: 

    a) "Codicele de procedură civilă" (sau "Codul de procedură civilă"), republicat în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    b) Codul de procedură civilă Carol al II-lea (Decretul-Lege nr. 2.899/1940), publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 201 din 31 august 1940; 

    c) Legea nr. 18/1948 pentru modificarea Codului de procedură civilă, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 35 din 12 februarie 1948; 

    d) Decretul Consiliului de Stat nr. 203/1974 pentru înfiinţarea şi organizarea de secţii 

maritime şi fluviale la unele instanţe judecătoreşti şi unităţi de procuratură, publicat în 

Buletinul Oficial, nr. 131 din 31 octombrie 1974, cu modificările şi completările ulterioare; 

    e) Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    f) art. 24 alin. 2 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare; 

    g) Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
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    h) art. 12 din Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele 

generate de produsele cu defecte, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

313 din 22 aprilie 2008; 

    i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea 

întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 118/2008, cu modificările ulterioare; 

    j) art. 229^1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    k) orice alte dispoziţii contrare, chiar dacă sunt cuprinse în legi speciale. 
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