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privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului            
nr. 44/2012 pentru modificarea art. 81 din Legea 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 

 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
 Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44 din            
23 august 2012 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 
2012. 
 

Art. II. -  După alineatul 3 al articolului 363 din Codul de procedură 
civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din            
24 februarie 1948, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un 
nou alineat, alin. 4, cu următorul cuprins: 
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„4. În cazul în care hotărârea arbitrală se referă la un litigiu legat de 
transferul dreptului de proprietate şi/sau de constituirea altui drept real 
asupra unui bun imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanţei 
judecătoreşti ori notarului public pentru a obţine o hotărâre judecătorească 
sau, după caz, un act autentic notarial. După verificarea de către instanţa 
judecătorească ori de către notarul public a respectării condiţiilor şi 
îndeplinirea procedurilor impuse de lege şi după achitarea de către părţi a 
impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la 
înregistrarea în cartea funciară şi se va realiza transferul de proprietate 
şi/sau constituirea altului drept real asupra bunului imobil în cauză.” 
 

Art. III. - La articolul 603 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,            
nr. 545 din 3 august 2012, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alin. (3), cu următorul cuprins: 

„(3) În cazul în care hotărârea arbitrală se referă la un litigiu legat de 
transferul dreptului de proprietate şi/sau de constituirea altui drept real 
asupra unui bun imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanţei 
judecătoreşti ori notarului public pentru a obţine o hotărâre judecătorească 
sau, după caz, un act autentic notarial. După verificarea de către instanţa 
judecătorească ori de către notarul public a respectării condiţiilor şi 
îndeplinirea procedurilor impuse de lege şi după achitarea de către părţi a 
impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la 
înregistrarea în cartea funciară şi se va realiza transferul de proprietate 
şi/sau constituirea altului drept real asupra bunului imobil în cauză.” 
 
 

Art. IV. - Dispoziţiile art. III intră în vigoare la data intrării în vigoare 
a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. 
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 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată. 
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