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Legea nr. 134/2010[1]  
privind Codul de procedură civilă

republicată în  
M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015

cu modiicările aduse prin:

	Decizia Curţii Constituţionale nr. 485/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionali‑
tate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă (M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015).

Notă. 1. Precizăm că, anterior republicării noului Cod de procedură civilă în M. Of. nr. 247 
din 10 aprilie 2015, Curtea Constituţională a mai pronunţat şi alte decizii prin care a 
constatat neconstituţionalitatea unor dispoziţii ale acestuia, însă textele respective nu au 
fost puse de acord cu cele statuate de instanţa de contencios constituţional. În cuprinsul 
prezentei ediţii, aceste decizii sunt indicate sub articolele care au format obiectul excepţiilor 
de neconstituţionalitate.
2. Prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, 
precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, s‑a dispus amânarea aplicării anumitor dispoziţii din noul Cod până la 
1 ianuarie 2016.

[1]  Republicată în temeiul art. XIV din Legea nr. 138/2014 pentru modiicarea şi completarea 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modiicarea şi completarea 
unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 753 din 16 
octombrie 2014, dându‑se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 134/2010 a fost republicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 545 din 3 
august 2012, şi ulterior a fost modiicată şi completată prin:

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modiicarea art. 81 din Legea 
nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012, aprobată prin Legea 
nr. 206/2012, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modiicarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modiicarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oicial al României, 
Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, aprobată cu modiicări şi completări prin Legea nr. 214/2013, 
publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013;

– Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor 
de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 182 din 2 aprilie 2013.
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