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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

- extras -

publicată în 
M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013

[...]

Capitolul II. Dispoziţii privind pregătirea punerii  
în aplicare a Legii nr. 134/2010  

privind Codul de procedură civilă

Secţiunea 1. Dispoziţii de punere în aplicare a Legii  
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Art. XI. În aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, republicată, în cazul instanţelor judecăto-

reşti şi parchetelor, în recurs, cererile şi concluziile pot i formulate şi susţi-
nute de către preşedintele instanţei sau de către conducătorul parchetului, 
de către consilierul juridic ori de către judecătorul sau procurorul desemnat, 
în acest scop, de preşedintele instanţei ori de conducătorul parchetului.

Secţiunea a 2-a. Măsuri tranzitorii pentru  
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010  

privind Codul de procedură civilă

Art. XII. (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.

(2) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
legi 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.

Art. XIII. 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 
pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016. În procesele pornite începând 
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cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 
2015 se aplică dispoziţiile art. XIV-XVII.

Art. XIV. (1) Apelul şi, când este cazul, motivele de apel se depun la 
instanţa a cărei hotărâre se atacă.

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

(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.

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

Art. XV. (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.

(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 modiica cererea. Completarea sau modiicarea cererii se va face în 
termen de cel mult 10 zile de la data comunicării.

(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 apel, intimatului, împreună cu copiile 
certiicate 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, pu-
nându-i-se în vedere obligaţia de a depune la dosar răspunsul la în tâm-
pinare în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării. Intimatul va 
lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare din dosarul cauzei.

(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, dis-
poziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.

(6) În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, 
judecătorul ixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va i 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 ixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va i de 
cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor.
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(8) Dispoziţiile art. 201 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător.

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

Art. XVI. (1) Apelul incident şi apelul provocat se depun de către 
intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal, iind aplicabile prevederile  
art. XV alin. (4).

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

Art. XVII. (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 civilă, 
republicată.

(2) Când recursul este de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus tiţie, 
preşedintele instanţei sau preşedintele de secţie ori, după caz, per soana 
desemnată de aceştia, primind dosarul de la instanţa a cărei hotărâre se 
atacă, 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 civilă, republicată, sunt aplicabile.

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

tul sau consilierul juridic al recurentului. 
(4) Prevederile art. XVI se aplică în mod corespunzător.

Art. XVIII. (1) Dispoziţiile art. 483 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 pri-
vind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică proceselor pornite 
începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
legi 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, conlictele 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 instanţă sunt supuse numai 
apelului.
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Art. XIX. (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.

(2) Sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dez-

legarea unor chestiuni de drept, formulate în procesele pornite începând 
cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 
2015, se judecă de un complet format din preşedintele secţiei corespun-

zătoare 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 preşe-

dintele de complet şi va lua măsurile necesare pentru desemnarea aleato-

rie a judecătorilor.
[...]

Capitolul III. Dispoziţii tranzitorii şi inale
[...]

Art. XXIV. Dispoziţiile art. XI (...) intră în vigoare la data intrării în 
vigoare a prezentei legi.


