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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare
pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României
la Uniunea Europeană, PL-x nr. 595
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre
dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri
necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la
Uniunea Europeană - PL-x nr. 595, Camera Deputaților fiind prima cameră sesizată.
Prin conținutul său normativ, acest proiect de lege face parte din categoria legilor
organice, potrivit art. 73, alin (3), lit. 1) din legea fundamentală, iar în aplicarea
dispozițiilor art. 75, alin (1), din Constituția României, republicată, prima cameră sesizată
este Camera Deputaților.
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se referă la
transpunerea normelor Uniunii Europeneși anume: după intrarea în vigoare a OUG nr.
119/2006, care cuprinde norme ce reglementează procedura de eliberare, rectificare sau
retragere a certificatului titlu executoriu european, competen
ța tribunalului pentru
soluționarea cererilor de recunoaștere și încuviințare a executării (exequatur), în materie
civilă, comercială și drept ul familiei, instanțele competente pentru eliberarea certificatelor
care atestă că o hotărâre pronunțată de o instanță română este definitivă și executorie, etc.,
au fost adoptate la nivelul Uniunii Europene mai multe instrumente în domeniul cooperării
judiciare internaționale în materie civilă și comercială:
- Regulamentul UE nr. 1215/2012 al Parlamentului Europeanși al Consiliului privind
competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă
și
comercială (denumit în continuare Regulamentul nr. 1215/2012), care se aplică
începând cu data de 10.01.2015;
- Regulamentul UE nr. 6060/2013 al Parlamentului Europeanși al Consiliului privind
recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (denumit în
continuare Regulamentul nr. 606/2013), care se aplică începând cu data de
11.01.2015;
- Regulamentul UE nr. 605/2012 al Parlamentului European
și al Consiliului privind
competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și
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acceptarea și executare actelor autentice în materie de succesiuniși privind crearea
unui certificat european de ștenitor
mo
(denumit în continuare Regulamentul nr
605/2012) , care se va aplica începând cu data de 17.08.2015;
- Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2009/430/EC din 27.11.2008, prin care
Uniunea Europeană a încheiat Conven
ția de la Lugano din 30/10.2007 privind
competență, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială
(denumită în continuare Convenția de la Lugano din 2007), care a int rat în vigoare la
01.10.2010 și se aplică în relația dintre statele membre ale UE și Norvegia, Elveția și
Islanda
Acest proiect de act normativ are drept obiective, deduse din normele europene
citate:

-

-

1. raportat la hotărârile pronunțate în România:
stabilirea instanțelor române competente să emită certificatele care atestă caracterul
executoriu al unei hotărâri, în materie civilăși comercială, atunci când acestea
urmează a fi executate în străinătate;
stabilirea competențelor notarului public pentru eliberarea certificatului european de
moștenitor;
reglementarea procedurii de emitere, rectificare, modificare sau retragere a
certificatului european de moștenitor;
procedura de eliberare, rectificare sau retragere a certificatului care înso
țește o
hotărâre cu privire la o măsură de protecție;
procedura de eliberare a unui nou certificat care atestă suspendarea sau revocarea
măsurii de protecție, ori suspendarea caracterului executoriu al hotărârii institui nd
măsura de protecție.

2. raportat la hotărârile străine:
- stabilirea instanțelor competente să se pronunțe cu privire la cererile de recunoaștere
și încuviințare a executării (exequatur) a unei hotărâri străine pronunțată, în materia
succesiunilor;
- stabilirea instanțelor competente să se pronunțe cu privire la cererile de refuz a
recunoașterii, cererile de constatare a absenței motivelor de refuz a recunoașterii și
cererile de refuz a încuviințării executării în materie civilă și comercială;
- stabilirea competenței jurisdicționale privitoare la cererile de adaptare a măsurii sau
ordinului dispus printr-o hotărâre străină în materie civilă și comercială.
Adoptarea acestui act normativ nu necesită proiecte de acte normative suplimentare.
Acest proiect va institui măsuri care să faciliteze aplicarea unor reglementări adoptate la
nivelul Uniunii Europene.
Implementarea acestui act normativ de către autorită
țile administrației publice
centrale și / sau locale va necesita înființarea de noi organisme sau extinderea competențelor
instituțiilor existente.
Din punct de vedere al dreptului european derivat, în raport de obiectul specific de
reglementare, prezintă incidență directă dispozițiile adoptate la nivelul Uniunii Europene în
domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială.
Comisia pentru afaceri europene subliniază că regulamentele Uniunii Europene au
caracter obligatoriu și primează în raport cu legislația națională, fapt pentru care nu era
neapărat necesar actul normativ analizat. Regulamentele Uniunii Europene creează un cadru
juridic obligatoriu, ce nu necesită de drept transpunerea într-o lege națională.
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Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 933 / 01.09.2015, a avizat favorabil propunerea
legislativă, pentru care a formulat observații și propuneri de natura tehnicii legislative, în
temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea 73/1993 republicatăși art.46 (2) din Regulamentul de
organizare și funcționare a Consiliului Legislativ.
Comisia pentru afaceri europene constată că analiza Consiliului Legislativ, condusă
conform competențelor sale în materie de tehnică legislativă, nu a identificat elemente de
natura conflictelor de lege izvorâte din norma propusă. Sub aspectul dreptului substan
țial,
comisia sesizată cu raport este în drept să atingă obiectivele menționate pe calea formulării
de drepturi și obligații specifice, chiar dacă regulamentele Uniunii Europene cunosc aplicare
de drept, atât timp cât se vizează adaptarea cadrului juridic țional
na
și este evitată situația
conflictului de lege.
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la
dezbateri 15 deputaţi.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege .

Preşedinte,

Secretar,
Dorel Gheorghe CĂPRAR

Ana BIRCHALL

Redactat: M. Brucher

Comisiei juridice, de disciplină și imunități
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