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

(Republicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015)

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

 N. red. L. nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost publicată în 
M. of. nr. 485 din 15 iulie 2010, modificată şi completată prin L. nr. 76/2012 şi 
rectificată în M. of. nr. 542 din 3 august 2012;

După prima republicare (M. of. nr. 545 din 3 august 2012), L. nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă a fost modificată şi completată prin: 

  – L. nr. 206/2012 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2012 privind modificarea art. 81 din L. nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare 
a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru comple-
tarea unor acte normative conexe (M. of. nr. 762 din 13 noiembrie 2012);

 – O.U.G. nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe (M. of. nr. 68 din 31 
ianuarie 2013) aprobată, cu modificări, prin L. nr. 214/2013 (M. of. nr. 392 din 
29 iunie 2013); 

 – L. 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 (M. of. nr. 182 din 2 aprilie 
2013);

 – decizia Curţii Constituţionale nr. 473/2013 de admitere a excepţiei de ne-
constituţionalitate a dispoziţiilor art. 659 alin. (3) [devenit art. 660 alin. (3) din 
prezenta formă republicată] (M.of. nr. 30 din 15 ianuarie 2014);

 – L. nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative conexe (M. of. nr. 753 din 16 octombrie 2014);

 – decizia Curţii Constituţionale nr. 462/2014 de admitere a excepţiei de ne-
constituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) şi 
art. 486 alin. (3) (M. of. nr. 775 din 24 octombrie 2014);

 – decizia Curţii Constituţionale nr. 558/2014 de admitere excepţiei de necon-
stituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi ale art. 145 alin. (1) 
teza întâi (M. of. nr. 897 din 10 decembrie 2014).



13 tItLUL PRELIMINAR

TiTlul pReliMinaR  
Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi 

principiile fundamentale ale procesului civil

CapiTOlul i  
Domeniul de reglementare al  
Codului de procedură civilă 

Art. 1. Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă
(1) Codul de procedură civilă, denumit în continuare codul, stabileşte 

regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele 
de executare a hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii, în scopul 
înfăptuirii justiţiei în materie civilă.

(2) În înfăptuirea justiţiei, instanţele judecătoreşti îndeplinesc un servi-
ciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor 
fundamentale, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice 
şi persoanelor juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei acesteia.

Art. 2. Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă
(1) Dispoziţiile prezentului cod constituie procedura de drept comun 

în materie civilă.
(2) De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte ma-

terii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii 
contrare.

Regl. ant.: CpC 1865 – art. 721.

Art. 3. Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la 
drepturile omului

(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drep-
turile şi libertăţile persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordan-
ţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor omului, cu pactele 
şi cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi pre-
zentul cod, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazu-
lui în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile.

Legislaţie conexă: ♦ Constituţia României – art. 11, art. 20; ♦ nCC – art. 4.

Art. 4. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
În materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale 

dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calita-
tea sau de statutul părţilor.

Legislaţie conexă: ♦ TFue – art. 288; ♦ Constituţia României – art. 148 alin. (2); 
♦ nCC – art. 5.
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