Guvernul Romaniei
ORDONANTA DE URGENTA
privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
(publicata in Monitorul Oficial 606 din 23 august 2012)
Avand in vedere ca, potrivit art. 81 din Legea nr. 76/2012, noul Cod de procedura
civila urmeaza sa intre in vigoare la 1 septembrie 2012,
dat fiind termenul foarte scurt pana la momentul stabilit pentru intrarea in vigoare a
Codului de procedura civila si tinand seama de necesitatea continuarii eforturilor si a
masurilor administrative pentru pregatirea aplicarii acestuia,
avand in vedere ca actualul context economic a impus importante restrictii financiarbugetare, care au intarziat finalizarea masurilor absolut necesare pregatirii sistemului
judiciar pentru aplicarea noului Cod de procedura civila,
intrucat neadoptarea, in regim de urgenta, a masurilor propuse prin prezenta
ordonanta de urgenta poate genera blocaje la nivelul instantelor, cu consecinte grave de
ordin procedural in activitatea de judecata, care ar putea conduce la afectarea dreptului de
acces la justitie si a dreptului la un proces echitabil, in termen rezonabil,
avand in vedere ca aspectele mai sus mentionate vizeaza un interes public si
constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand
adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Articol unic. - Articolul 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 81. - (1) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intra in vigoare la 1
februarie 2013."
2. Alineatul (2) se abroga.
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