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REGULAMENTUL (CE) Nr. .../2007

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din

privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în 

materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) şi abrogarea 

Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) şi 

articolul 67 alineatul (5) a doua liniuţă,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat2,

  

1 JO C 88, 11.4.2006, p. 7.
2 Avizul Parlamentului European  din 4 iulie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 

Poziţia comună a Consiliului  din ... (nepublicată încă în Jurnalul oficial) şi Poziţia 
Parlamentului European din ...
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întrucât:

(1) Uniunea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi dezvolta Uniunea drept un spaţiu de 

libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor. 

Pentru realizarea acestui spaţiu, Comunitatea adoptă, printre altele, măsurile care ţin de 

domeniul cooperării judiciare în materie civilă, necesare bunei funcţionări a pieţei interne.

(2) Buna funcţionare a pieţei interne impune necesitatea de a îmbunătăţi şi accelera 

transmiterea între statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau 

comercială, în scopul notificării sau comunicării.

(3) Consiliul, printr-un act din 26 mai 19971, a redactat o convenţie privind notificarea sau 

comunicarea în statele membre ale Uniunii Europene a actelor judiciare şi extrajudiciare în 

materie civilă sau comercială şi a recomandat adoptarea acesteia de către statele membre în 

conformitate cu normele constituţionale ale acestora. Această convenţie nu a intrat în 

vigoare. Este necesar să se asigure continuitatea rezultatelor obţinute în cadrul negocierilor 

pentru încheierea convenţiei.

(4) La 29 mai 2000, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 privind notificarea 

sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau 

comercială2. Conţinutul respectivului regulament are la bază, în mod substanţial, textul 

convenţiei.

  

1 JO C 261, 27.8.1997, p. 1. La aceeaşi dată la care convenţia era redactată, Consiliul a luat 
act de raportul explicativ privind convenţia, care este prevăzut la pagina 26 a Jurnalului 
Oficial menţionat anterior. 

2 JO L 160, 30.6.2000, p. 37.
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(5) La 1 octombrie 2004, Comisia a adoptat un raport referitor la aplicarea Regulamentului 

(CE) nr. 1348/2000. Concluziile raportului arată că aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

1348/2000 a dus, în general, de la intrarea în vigoare a acestuia, în 2001, la îmbunătăţirea 

şi accelerarea transmiterii şi notificării sau comunicării actelor între statele membre, însă, 

cu toate acestea, aplicarea unor dispoziţii nu este pe deplin satisfăcătoare. 

(6) Eficienţa şi celeritatea procedurilor judiciare în materie civilă necesită transmiterea actelor 

judiciare şi extrajudiciare în mod direct şi prin mijloace rapide între autorităţile locale 

desemnate de statele membre. Statele membre îşi pot arăta intenţia de a desemna doar o 

singură autoritate de transmitere sau de primire sau o autoritate care să îndeplinească 

ambele funcţii pe durata unei perioade de cinci ani. Acest mandat poate fi însă reînnoit din 

cinci în cinci ani.

(7) Rapiditatea transmiterii justifică utilizarea tuturor mijloacelor corespunzătoare, cu 

respectarea anumitor condiţii privind lizibilitatea şi fidelitatea actului primit. Securitatea 

transmiterii impune ca actul ce urmează a fi transmis să fie însoţit de un formular tip, care 

se completează în limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale locului unde se 

realizează notificarea sau comunicarea, sau într-o altă limbă acceptată de către statul 

membru în cauză.

(8) Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice în cazul notificării sau comunicării unui act 

către reprezentantul autorizat al unei părţi în statul membru în care se desfăşoară 

procedura, indiferent de locul de reşedinţă al acelei părţi. 
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(9) Notificarea sau comunicarea unui document ar trebui efectuată cât mai curând posibil şi, în 

orice caz, în termen de o lună de la primirea de către agenţia de primire. 

(10) Pentru a asigura eficienţa prezentului regulament, posibilitatea de a refuza notificarea sau 

comunicarea actelor ar trebui să se limiteze la situaţii excepţionale.

(11) Pentru a facilita transmiterea şi notificarea sau comunicarea actelor între statele membre, ar 

trebui să fie utilizate formularele tip prevăzute în anexele la prezentul regulament. 

(12) Agenţia de primire trebuie să informeze destinatarul în scris, folosind un formular tip, 

asupra faptului că are posibilitatea de a refuza primirea actului notificat sau comunicat în 

momentul notificării sau comunicării acestuia sau returnând actul agenţiei de primire, în 

termen de o săptămână, în cazul în care acesta nu este redactat într-o limbă pe care 

destinatarul o înţelege sau în limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale locului de 

notificare sau comunicare. Această regulă ar trebui să se aplice şi în cazul notificării sau 

comunicării ulterioare după ce destinatarul şi-a exercitat dreptul său de refuz. Aceste reguli 

de refuz ar trebui să se aplice şi în cazul notificării sau comunicării prin intermediul 

agenţilor diplomatici sau consulari, prin intermediul serviciilor de curierat sau prin 

remitere. Ar trebui să se prevadă posibilitatea înlocuirii notificării sau comunicării unui act

cu notificarea sau comunicarea către destinatar a unei traduceri a actului. 

(13) Rapiditatea transmiterii justifică notificarea sau comunicarea actelor în termen de câteva 

zile de la primirea actului. Cu toate acestea, în cazul în care notificarea sau comunicarea nu 

s-a realizat în termen de o lună, agenţia de primire trebuie să informeze agenţia de 

transmitere. Expirarea acestui termen nu implică returnarea cererii către agenţia de 

transmitere, în cazul în care este evident că notificarea sau comunicarea se poate realiza 

într-un termen rezonabil.
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(14) Agenţia de primire ar trebui să ia în continuare toate măsurile necesare pentru notificarea

sau comunicarea actului şi în cazurile în care acest lucru nu a fost posibil în termen de o 

lună, de exemplu, pentru că pârâtul nu s-a aflat la domiciliu fiind în vacanţă sau în 

deplasare de la locul de muncă. Cu toate acestea, pentru a se evita ca agenţia de primire să 

aibă pe termen nelimitat obligaţia de a lua măsurile necesare pentru notificarea sau 

comunicarea unui act, agenţia de transmitere ar trebui să poată preciza în formularul tip un 

termen ulterior căruia notificarea sau comunicarea nu mai este necesară. 

(15) Date fiind diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte normele de procedură, data 

luată efectiv în considerare în scopul notificării sau comunicării variază în funcţie de statul 

membru în cauză. În aceste condiţii şi ţinând seama de dificultăţile care pot surveni, 

prezentul regulament ar trebui să prevadă un sistem prin care legislaţia din statul membru 

de primire să fie cea care stabileşte data notificării sau comunicării. Cu toate acestea, în 

cazul în care, în conformitate cu legislaţia unui stat membru, un act trebuie notificat sau 

comunicat într-un termen determinat, data luată în considerare, în ceea ce priveşte 

reclamantul, ar trebui să fie cea stabilită de legislaţia acelui stat membru. Acest sistem al 

datei duble există numai într-un număr restrâns de state membre. Statele membre în care 

acest sistem se aplică ar trebui să comunice acest lucru Comisiei, care ar trebui să publice

aceste informaţii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi le pune la dispoziţie prin

Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială instituită prin Decizia 

2001/470/CE1 a Consiliului. 

(16) Pentru facilitarea accesului la justiţie, costurile ocazionate de angajarea unui funcţionar 

judiciar sau a unei persoane competente, în conformitate cu legislaţia statului membru de 

primire, trebuie să corespundă unei taxe unice şi fixe, stabilit în prealabil de acel stat 

membru, cu respectarea principiilor proporţionalităţii şi nediscriminării. Cerinţa unei taxe

unice fixe nu împiedică posibilitatea pentru statele membre de a stabili diferite taxe pentru 

diferite tipuri de servicii, în măsura în care aceste principii sunt respectate.

  

1 JO L 174, 27.6.2001, p. 25.
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(17) Fiecare stat membru ar trebui să poată efectua notificarea sau comunicarea actelor către 

persoane rezidente în alt stat membru direct prin intermediul serviciilor de curierat, prin

scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau echivalentul acesteia. 

(18) Orice persoană care are un interes într-o cauză ar trebui să poată efectua notificarea sau 

comunicarea documentelor direct prin intermediul funcţionarilor judiciari, autorităţilor sau 

altor persoane competente din statul membru de primire, în cazul în care o astfel de 

notificare sau comunicare directă este permisă în conformitate cu legislaţia acelui stat 

membru. 

(19) Comisia ar trebui să elaboreze un manual care să cuprindă informaţiile relevante pentru 

aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament, manual care ar trebui să fie pus la 

dispoziţie prin Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială. Comisia şi 

statele membre ar trebui să ia toate măsurile pentru a se asigura că aceste informaţii sunt

actualizate şi complete, în special în ceea ce priveşte datele de contact ale agenţiilor de 

primire şi ale agenţiilor de transmitere. 

(20) Pentru calcularea termenelor stabilite prin prezentul regulament ar trebui să se aplice

dispoziţiile Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 

privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor şi expirării termenelor1. 

(21) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se 

adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire 

a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei2.

  

1 JO L 124, 8.6.1971, p. 1.
2 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE 

(JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
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(22) Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte masurile necesare pentru 

actualizarea sau efectuarea modificărilor tehnice ale formularelor tip prevăzute în anexe. 

Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să 

modifice/elimine elemente neesenţiale ale prezentului regulament, acestea trebuie să fie 

adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a 

din Decizia 1999/468/CE. 

(23) Dispoziţiile prezentului regulament prevalează asupra prevederilor din acordurile sau 

înţelegerile bilaterale sau multilaterale cu acelaşi domeniu de aplicare, încheiate de statele 

membre şi, în special protocolul anexat la Convenţia de la Bruxelles din 27 septembrie 

19681 şi Convenţia de la Haga din 15 noiembrie 19652, în raporturile dintre statele membre 

care sunt părţi la aceste instrumente. Prezentul regulament nu împiedică statele membre să 

menţină sau să încheie acorduri sau înţelegeri vizând accelerarea sau simplificarea 

transmiterii actelor, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu prezentul regulament.

(24) Informaţiile transmise în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament ar trebui să 

beneficieze de un regim de protecţie corespunzător. Această chestiune se află sub incidenţa 

Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date,3 precum şi a Directivei 2002/58/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor 

personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva 

asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice)4.

  

1 Convenţia de la Bruxelles din 27 septembrie 1968 privind competenţa judiciară şi 
executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (JO L 299, 31.12.1972, p. 32; 
versiunea consolidată, JO C 27, 26.1.1998, p.1).

2 Convenţia de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea şi comunicarea în 
străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială.

3 JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1882/2003 (JO L 284, 31,10,2003, p.1)

4 JO L 201, 31.7.2002, p. 37. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2006/24/CE (JO L 105, 13.4.2006, p.54)
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(25) Până la 1 iunie 2011 şi ulterior la fiecare cinci ani, Comisia trebuie să evalueze stadiul de 

aplicare a prezentului regulament şi să propună modificările pe care le consideră necesare. 

(26) Având în vedere faptul că obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod 

satisfăcător de către statele membre şi că, în consecinţă, datorită amplorii sau efectelor 

acţiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri, în 

conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. 

În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este prevăzut în acelaşi articol, 

prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(27) Pentru ca dispoziţiile să fie mai uşor accesibile şi lizibile, ar trebui să se abroge

Regulamentul (CE) 1348/2000 şi să fie înlocuit cu prezentul regulament. 

(28) În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei, 

anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii 

Europene, Regatul Unit şi Irlanda participă la adoptarea şi aplicarea prezentului 

regulament.

(29) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la 

Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 

Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament care, prin urmare, nu este 

obligatoriu  pentru aceasta şi nu i se aplică.
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică în materie civilă sau comercială în cazul în care un act 

judiciar sau extrajudiciar trebuie să fie transmis dintr-un stat membru în altul pentru a fi 

notificat sau comunicat. Acesta nu se aplică, în special, în materie fiscală, vamală sau 

administrativă, nici în ceea ce priveşte răspunderea statului privind acte sau omisiuni în 

cadrul exercitării autorităţii publice („acta iure imperii”).

(2) Prezentul regulament nu se aplică în cazul în care nu este cunoscută adresa persoanei 

căreia se notifică sau comunică actul.

(3) În prezentul regulament, noţiunea de „stat membru” înseamnă orice stat membru cu excepţia 

Danemarcei.

Articolul 2

Agenţii de transmitere şi agenţii de primire

(1) Fiecare stat membru desemnează funcţionarii publici, autorităţile sau alte persoane, 

denumite în continuare „agenţii de transmitere”, care au competenţa să transmită actele 

judiciare sau extrajudiciare ce urmează să fie notificate sau comunicate într-un alt stat 

membru.
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(2) Fiecare stat membru desemnează funcţionarii publici, autorităţile sau alte persoane, 

denumite în continuare „agenţii de primire”, care au competenţa să primească actele 

judiciare sau extrajudiciare provenind din alt stat membru.

(3) Un stat membru poate desemna fie o agenţie de transmitere şi o agenţie de primire, fie o 

singură agenţie care să îndeplinească ambele funcţii. Un stat federal, un stat în care sunt în 

vigoare mai multe sisteme de drept sau un stat în care există unităţi teritoriale autonome au 

libertatea de a desemna mai multe asemenea agenţii. Desemnarea acestora produce efecte 

pentru un termen de cinci ani şi poate fi reînnoită la fiecare cinci ani.

(4) Fiecare stat membru prezintă Comisiei următoarele informaţii:

(a) denumirile şi adresele agenţiilor de primire prevăzute la alineatele (2) şi (3);

(b) competenţa teritorială a acestora;

(c) mijloacele de primire a actelor de care acestea dispun, precum şi 

(d) limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului tip prevăzut în anexa I.

Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară a acestor 

informaţii.
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Articolul 3

Autoritatea centrală

Fiecare stat membru desemnează o autoritate centrală însărcinată să:

(a) furnizeze informaţii agenţiilor de transmitere;

(b) identifice soluţii pentru orice dificultăţi care pot să apară cu ocazia transmiterii 

actelor în scopul notificării sau comunicării;

(c) înainteze, în cazuri excepţionale, la cererea unei agenţii de transmitere, o cerere de 

notificare sau comunicare către agenţia competentă de primire.

Statele federale, statele în care sunt în vigoare mai multe sisteme de drept sau statele în care există 

unităţi teritoriale autonome au libertatea de a desemna mai multe organisme centrale.

CAPITOLUL II

ACTE JUDICIARE

SECŢIUNEA 1

TRANSMITEREA ŞI NOTIFICAREA SAU COMUNICAREA ACTELOR JUDICIARE

Articolul 4

Transmiterea actelor

(1) Actele judiciare sunt transmise direct şi în termenul cel mai scurt între agenţiile desemnate 

în temeiul articolului 2.
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(2) Transmiterea actelor, cererilor, confirmărilor, confirmărilor de primire, certificatelor şi a 

oricăror altor documente între agenţiile de transmitere şi cele de primire se poate face prin 

orice mijloace corespunzătoare, cu condiţia ca actul primit să aibă un conţinut conform şi 

fidel cu cel al actului înaintat şi ca toate informaţiile conţinute de acesta să poată fi citite cu 

uşurinţă.

(3) Actul care urmează să fie trimis este însoţit de o cerere redactată folosind formularul tip 

prevăzut în anexa I. Formularul se completează în limba oficială a statului membru de 

destinaţie sau, în cazul în care există mai multe limbi oficiale în statul membru în cauză, în 

limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale locului unde urmează să se facă notificarea 

sau comunicarea, ori într-o altă limbă pe care statul membru respectiv a indicat că o 

acceptă. Fiecare stat membru indică limba sau limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii 

Europene, altele decât cea proprie, în care acceptă să fie completat formularul.

(4) Actele şi toate documentele transmise sunt scutite de legalizare, precum şi de orice altă 

formalitate echivalentă.

(5) În cazul în care agenţia de transmitere doreşte să i se returneze un exemplar al actului, 

însoţit de certificatul prevăzut la articolul 10, aceasta expediază actul de notificat sau 

comunicat în dublu exemplar.

Articolul 5

Traducerea actelor

(1) Solicitantul este informat de către agenţia de transmitere căreia acesta îi înaintează actul în 

vederea transmiterii, că destinatarul poate refuza primirea acestuia, dacă actul nu este 

redactat într-una din limbile prevăzute la articolul 8.



8703/5/07 REV 5 mir/DD/lb 13
DG H 3 RO

(2) Solicitantul suportă toate cheltuielile pentru traducere efectuate înainte de transmiterea 

actului, fără a aduce atingere unei eventuale decizii adoptate ulterior de instanţă sau de 

autoritatea competentă cu privire la sarcina suportării acestor cheltuieli.

Articolul 6

Primirea actelor de către agenţia de primire

(1) La primirea actului, agenţia de primire expediază agenţiei de transmitere o confirmare de 

primire, în cel mai scurt termen şi, în orice caz, în termen de şapte zile de la primire, prin 

cel mai rapid mijloc de transmitere, utilizând formularul tip prevăzut în anexa I.

(2) În cazul în care, pe baza informaţiilor sau actelor transmise, nu se poate da curs cererii de 

notificare sau comunicare, agenţia de primire contactează prin cele mai rapide mijloace 

agenţia de transmitere în vederea obţinerii informaţiilor sau actelor lipsă.

(3) Dacă cererea de notificare sau de comunicare este, în mod vădit, în afara domeniului de 

aplicare a prezentului regulament sau dacă neîndeplinirea cerinţelor de formă impuse face 

imposibilă notificarea sau comunicarea, cererea şi actele transmise sunt returnate imediat 

după primire agenţiei de transmitere, împreună cu avizul de retur utilizând formular tip 

prevăzut în anexa I.
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(4) Agenţia de primire, care primeşte un act pentru notificarea sau comunicarea căruia nu are 

competenţă teritorială, transmite acest act, precum şi cererea, agenţiei de primire care are 

competenţă teritorială în acelaşi stat membru, dacă cererea îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la articolul 4 alineatul (3), şi informează în mod corespunzător agenţia de 

transmitere, utilizând formularul tip prevăzut în anexa I. Agenţia de primire informează 

agenţia de transmitere cu privire la primirea actului, în conformitate cu dispoziţiile

alineatului (1). 

Articolul 7

Notificarea sau comunicarea actelor

(1) Agenţia de primire notifică sau comunică ori dispune notificarea sau comunicarea actului, 

fie în conformitate cu legislaţia statului membru de destinaţie, fie în modalitatea specială

solicitată de agenţia de transmitere, dacă o astfel de modalitate nu este incompatibilă cu 

legislaţia statului membru în cauză.

(2) Agenţia de primire ia toate măsurile necesare pentru efectuarea notificării sau comunicării 

unui act cât mai curând posibil şi, în orice caz, în termen de o lună de la primire. În cazul 

în care nu a fost posibilă notificarea sau comunicarea în termen de o lună de la primire, 

agenţia de primire:

(a) informează imediat agenţia de transmitere prin intermediul certificatului din 

formularul tip din anexa I, care se redactează în condiţiile menţionate la articolul 10 

alineatul (2); şi

(b) continuă să ia măsurile necesare pentru notificarea sau comunicarea actului, cu 

excepţia unor dispoziţii contrare din partea agenţiei de transmitere, în cazul în care 

notificarea sau comunicarea pare să se poată efectua într-un termen rezonabil. 
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Articolul 8

Refuzul primirii unui act

(1) Agenţia de primire informează destinatarul, folosind formularul tip din anexa II, că acesta

poate să refuze să primească actul de notificat sau de comunicat în momentul notificării 

sau comunicării acestuia, ori poate să returneze actul agenţiei de primire în termen de o 

săptămână, în cazul în care acesta nu este redactat, sau însoţit de o traducere, într-una 

dintre următoarele limbi: 

(a) o limbă pe care destinatarul o înţelege; 

sau

(b) limba oficială a statului membru de destinaţie sau, în cazul în care în acest stat 

membru există mai multe limbi oficiale, limba oficială sau una dintre limbile oficiale 

ale locului în care urmează să se efectueze notificarea sau comunicarea.

(2) Atunci când agenţia de primire este informată că destinatarul refuză să primească actul, în 

conformitate cu alineatul (1), aceasta informează imediat agenţia de transmitere prin 

intermediul certificatului menţionat la articolul 10 şi returnează cererea şi actele a căror 

traducere este solicitată.
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(3) Dacă destinatarul a refuzat să primească actul în temeiul alineatului (1), notificarea sau 

comunicarea actului poate fi înlocuită cu notificarea sau comunicarea către destinatar, în 

conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, a actului însoţit de o traducere în una 

dintre limbile prevăzute la alineatul (1). În acest caz, data notificării sau comunicării 

actului este data la care actul însoţit de traducere este notificat sau comunicat în 

conformitate cu legislaţia statului membru de destinaţie. Cu toate acestea, în cazul în care, 

conform legislaţiei unui stat membru, un act trebuie notificat sau comunicat într-un termen 

determinat, data care se ia în considerare în ceea ce priveşte reclamantul este data 

notificării sau comunicării actului iniţial în conformitate cu articolul 9 alineatul (2). 

(4) Alineatele (1), (2) şi (3) se aplică şi în cazul mijloacelor de transmitere şi de notificare sau 

comunicare a actelor judiciare prevăzute în secţiunea a doua.

(5) În sensul alineatului (1), agenţii diplomatici sau consulari, în cazul în care notificarea sau 

comunicarea este efectuată în conformitate cu articolul 13, ori autoritatea sau persoana 

competentă, în cazul în care notificarea sau comunicarea este efectuată în conformitate cu 

articolul 14, informează destinatarul că acesta poate refuza să primească actul şi că orice 

act refuzat trebuie să le fie returnat agenţilor, autorităţii sau persoanei respective. 
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Articolul 9

Data notificării sau comunicării

(1) Fără a aduce atingere articolului 8, data notificării sau comunicării unui act în temeiul 

articolului 7 este data la care acesta este notificat sau comunicat în conformitate cu 

legislaţia statului membru de destinaţie.

(2) Cu toate acestea, în cazul în care, conform legislaţiei unui stat membru, un act trebuie 

notificat sau comunicat într-un termen determinat, data care se ia în considerare în ceea ce 

priveşte reclamantul este cea stabilită de legislaţia acelui stat membru. 

(3) Alineatele (1) şi (2) se aplică şi în cazul mijloacelor de transmitere şi de notificare sau 

comunicare a actelor judiciare prevăzute în secţiunea a doua.

Articolul 10

Certificarea notificării sau comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

(1) În cazul în care formalităţile privind notificarea sau comunicarea actului au fost finalizate, 

se redactează un certificat de îndeplinire a acestor formalităţi, utilizând formularul tip 

prevăzut în anexa I şi se transmite agenţiei de transmitere, împreună cu o copie a actului 

notificat sau comunicat, în cazul în care se aplică articolul 4 alineatul (5) .
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(2) Certificatul se completează în limba oficială sau într-una din limbile oficiale din statul 

membru de origine sau într-o altă limbă pe care statul membru de origine a indicat că o 

poate accepta. Fiecare stat membru indică limba sau limbile oficiale ale instituţiilor 

Uniunii Europene, altele decât cea proprie, în care acceptă să fie completate formularele.

Articolul 11

Cheltuielile de notificare sau comunicare

(1) Notificarea sau comunicarea actelor judiciare provenind dintr-un stat membru nu poate să 

determine plata sau rambursarea taxelor sau cheltuielilor ocazionate de serviciile oferite în 

acest sens de statul membru de primire.

(2) Cu toate acestea, reclamantul plăteşte sau rambursează cheltuielile legate de:

(a) intervenţia unui funcţionar judiciar sau a unei persoane competente în conformitate 

cu legislaţia statului membru de destinaţie;

(b) folosirea unei metode speciale de notificare sau de comunicare.

Cheltuielile legate de intervenţia unui funcţionar judiciar sau a unei persoane competente, 

conform legislaţiei statului membru de destinaţie, corespund unei taxe unice şi fixe, 

stabilite în prealabil de acel stat membru, cu respectarea principiilor proporţionalităţii şi 

nediscriminării. Statele membre comunică astfel de taxe fixe Comisiei. 
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SECŢIUNEA 2

ALTE MIJLOACE DE TRANSMITERE ŞI DE NOTIFICARE SAU DE COMUNICARE A 

ACTELOR JUDICIARE

Articolul 12

Transmiterea pe cale consulară sau diplomatică

Fiecare stat membru este liber să transmită acte judiciare, în situaţii excepţionale, pe cale consulară 

sau diplomatică, în scopul notificării sau comunicării, către agenţiile pe care un alt stat membru le-a 

desemnat în temeiul articolului 2 sau articolului 3.

Articolul 13

Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

(1) Fiecare stat membru este liber să procedeze la notificarea sau comunicarea actelor judiciare 

persoanelor care au reşedinţa într-un alt stat membru, fără nici o constrângere, în mod 

direct prin agenţii săi diplomatici sau consulari.

(2) Orice stat membru îşi poate face cunoscută opoziţia faţă de utilizarea acestei posibilităţi de 

notificare sau comunicare a actelor judiciare pe teritoriul său, în conformitate cu articolul 

23 alineatul (1), cu excepţia cazului în care actele trebuie notificate sau comunicate unui 

resortisant al statului membru de origine.
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Articolul 14

Notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor de curierat

Fiecare stat membru este liber să efectueze notificarea sau comunicarea actelor direct prin 

intermediul serviciilor de curierat persoanelor având reşedinţa într-un alt stat membru, prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau echivalentul acesteia. 

Articolul 15

Notificare sau comunicare directă

Orice persoană care are un interes într-o cauză poate efectua notificarea sau comunicarea actelor 

judiciare direct prin intermediul funcţionarilor judiciari, autorităţilor sau altor persoane competente 

din statul membru de primire, în cazul în care o astfel de transmitere directă este permisă în 

conformitate cu legislaţia acelui stat membru. 

CAPITOLUL III

ACTELE EXTRAJUDICIARE

Articolul 16

Transmiterea

Actele extrajudiciare pot fi transmise în vederea notificării sau a comunicării în alt stat membru în 

conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.
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CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 17

Norme de punere în aplicare

Măsurile destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament, cu privire la

actualizarea sau efectuarea modificărilor tehnice în cadrul formularelor tip prevăzute în anexele I şi 

II se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 18 

alineatul (2).

Articolul 18

Comitetul

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1) - (4) şi 

articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile de la articolul 8 din 

respectiva decizie.
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Articolul 19

Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

(1) Atunci când o citaţie sau un act echivalent a trebuit să fie transmis într-un alt stat membru 

în vederea notificării sau comunicării, în conformitate cu dispoziţiile prezentului 

regulament, şi când pârâtul nu s-a prezentat la înfăţişare, pronunţarea hotărârii se suspendă 

până când se stabileşte dacă:

(a) actul a fost notificat sau comunicat conform unei proceduri prevăzute de dreptul 

intern al statului membru de destinaţie pentru notificarea sau comunicarea actelor, în

cauzele interne, către persoanele aflate pe teritoriul său; sau

(b) actul a fost în fapt remis pârâtului sau la domiciliul acestuia prin alt mijloc prevăzut 

prin prezentul regulament;

precum şi dacă, în oricare dintre aceste situaţii, notificarea sau comunicarea ori remiterea a 

avut loc în timp util pentru ca pârâtul să-şi poată pregăti apărarea.

(2) Orice stat membru poate să facă cunoscut, în conformitate cu articolul 23 alineatul (1), 

faptul că judecătorul, sub rezerva dispoziţiilor alineatului (1), se poate pronunţa, chiar dacă 

nu s-a primit nici un certificat de constatare a notificării sau comunicării ori a remiterea, în 

cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(a) actul a fost transmis printr-unul din mijloacele prevăzute prin prezentul regulament;

(b) de la data transmiterii actului s-a scurs un termen considerat adecvat de către 

judecător în acel caz, dar nu mai puţin de şase luni;
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(c) nu a putut fi obţinut nici un tip de certificat, cu toate că autorităţile sau organismele 

competente ale statului membru de destinaţie au întreprins toate demersurile 

rezonabile în sensul obţinerii acestuia.

(3) Sub rezerva dispoziţiilor de la alineatele (1) şi (2), în cazuri urgente, judecătorul poate 

dispune orice măsură provizorie sau asigurătorie.

(4) Atunci când o citaţie sau un act echivalent a trebuit transmis în alt stat membru în scopul 

notificării sau comunicării, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, şi a fost 

pronunţată o hotărâre împotriva pârâtului, care nu s-a prezentat la înfăţişare, judecătorul 

are atribuţia de a dispune cu privire la repunerea în termen a pârâtului pentru exercitarea 

unei căi de atac dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) pârâtul nu a luat cunoştinţă de actul respectiv în timp util pentru a se apăra sau nu a 

luat cunoştinţă de hotărâre în timp util pentru a exercita o cale de atac, din motive 

care nu îi sunt imputabile; şi

(b) pârâtul a prezentat la acţiune o apărare la prima vedere întemeiată.

O cerere de repunere în termen poate fi formulată numai într-un termen rezonabil de la 

data la care pârâtul a luat cunoştinţă de hotărâre.
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Orice stat membru poate face cunoscut, în conformitate cu articolul 23 alineatul (1), faptul 

că o astfel de cerere este inadmisibilă dacă este formulată după expirarea termenului

indicat în respectiva comunicare care nu poate fi în nici un caz mai scurt de un an de la

data pronunţării hotărârii.

(5) Alineatul (4) nu se aplică în cazul hotărârilor privind starea civilă sau capacitatea juridică a 

persoanelor.

Articolul 20

Relaţia cu acordurile sau convenţiile la care statele membre sunt părţi

(1) În materiile aflate sub incidenţa sa, prezentul regulament are întâietate asupra altor 

prevederi conţinute în acordurile sau înţelegerile bilaterale sau multilaterale încheiate de 

către statele membre şi, în special, articolul IV din Protocolul la Convenţia de la Bruxelles 

din 1968 şi Convenţia de la Haga din 15 noiembrie 1965.

(2) Prezentul regulament nu împiedică menţinerea sau încheierea de către statele membre a

unor acorduri sau înţelegeri pentru accelerarea sau simplificarea transmiterii actelor, cu 

condiţia ca acestea să fie compatibile cu dispoziţiile prezentului regulament.

(3) Statele membre transmit Comisiei:

(a) o copie a acordurilor sau a înţelegerilor menţionate la alineatul (2) încheiate între 

statele membre, precum şi proiectele oricăror asemenea acorduri sau înţelegeri pe 

care intenţionează să le adopte; şi

(b) orice denunţare sau modificare a acestor acorduri sau înţelegeri.
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Articolul 21

Asistenţa judiciară

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării articolului 23 din Convenţia privind procedura 

civilă din 17 iulie 1905, articolului 24 din Convenţia privind procedura civilă din 1 martie 1954 sau 

articolului 13 din Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie din 25 octombrie 

1980 între statele membre părţi la respectivele convenţii.

Articolul 22

Protecţia informaţiilor transmise

(1) Informaţiile transmise în temeiul prezentului regulament, în special datele personale, nu 

pot fi utilizate de către agenţia de primire decât în scopul pentru care au fost transmise.

(2) Agenţiile de primire asigură confidenţialitatea acestor informaţii, în conformitate cu 

dreptul lor intern.

(3) Alineatele (1) şi (2) nu aduc atingere dispoziţiilor de drept intern în temeiul cărora 

persoanele în cauză au dreptul să fie informate cu privire la utilizarea informaţiilor 

transmise în baza prezentului regulament.

(4) Prezentul regulament nu aduce atingere Directivelor 95/46/CE şi 2002/58/CE.
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Articolul 23

Comunicare şi publicare

(1) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre informaţiile menţionate la articolele 2, 

3, 4, 10, 11, 13, 15 şi 19. Statele membre transmit Comisiei dacă, în conformitate cu 

legislaţia lor, un act trebuie notificat sau comunicat într-un termen determinat, după cum 

este menţionat în articolul 8 alineatul (3) şi articolul 9 alineatul (2).

(2) Comisia publică informaţiile transmise în conformitate cu alineatul (1) în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene, cu excepţia adreselor şi a altor detalii de contact ale agenţiilor şi 

organismelor centrale precum şi a competenţei teritoriale a acestora. 

(3) Comisia întocmeşte şi actualizează periodic un manual cuprinzând informaţiile menţionate 

la alineatul (1), disponibil în format electronic, în special prin Reţeaua Judiciară Europeană

în materie civilă şi comercială,. 

Articolul 24

Revizuirea

Până la 1 iunie 2011 şi, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European, 

Consiliului şi Comitetului Economic şi Social European un raport cu privire la aplicarea prezentului 

regulament, acordând o atenţie deosebită eficienţei agenţiilor desemnate în conformitate cu articolul 

2, precum şi aplicării în practică a articolului 3 litera (c) şi a articolului 9. Raportul este însoţit, dacă 

este cazul, de propuneri pentru adaptarea prezentului regulament în funcţie de evoluţia sistemelor de 

notificare.
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Articolul 25

Abrogări

(1) Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 se abrogă de la data aplicării prezentului regulament.

(2) Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 abrogat se interpretează ca trimiteri la 

prezentul regulament şi se vor citi conform tabelului de corespondenţă prevăzut în anexa 

III. 

Articolul 26

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Se aplică de la ...∗ cu excepţia articolului 23 care se aplică de la ...∗∗. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în statele membre, 

în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

Adoptat la ,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

  

∗ Douăsprezece luni de la adoptarea prezentului regulament.

∗∗ Nouă luni de la adoptarea prezentului regulament.
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ANEXA I

CERERE DE NOTIFICARE SAU DE COMUNICARE A ACTELOR

(Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi 

extrajudiciare în materie civilă sau comercială+)

Număr de referinţă: ....

1. AGENŢIA DE TRANSMITERE

1.1. Denumire:

1.2. Adresă:

1.2.1. Stradă şi număr/C.P.: 

1.2.2. Localitate şi cod poştal:

1.2.3. Ţara:

1.3. Tel:

1.4. Fax*: 

1.5. E-mail(*):

  

+  JO: a se introduce numărul prezentului regulament şi în nota de subsol referinţa privind 
publicarea în JO

* element facultativ
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2. AGENŢIA DE PRIMIRE

2.1. Denumire:

2.2. Adresă:

2.2.1. Stradă şi număr/C.P.: 

2.2.2. Localitate şi cod poştal:

2.2.3. Ţara:

2.3. Tel:

2.4. Fax(*): 

2.5. E-mail(*):

3. RECLAMANT

3.1. Nume:

3.2. Adresă:

3.2.1. Stradă şi număr/C.P.: 

3.2.2. Localitate şi cod poştal:

3.2.3. Ţara:
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3.3. Tel*: 

3.4. Fax(*): 

3.5. E-mail(*):

4. DESTINATAR

4.1. Nume:

4.2. Adresă:

4.2.1. Stradă şi număr/C.P.: 

4.2.2. Localitate şi cod poştal:

4.2.3. Ţara:

4.3. Tel(*):

4.4. Fax(*): 

4.5. E-mail(*):

4.6. Număr de identificare/numărul de securitate socială/codul societăţii/sau 

echivalent (*):

  

* element facultativ
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5. MODALITATEA DE NOTIFICARE SAU DE COMUNICARE

5.1. În conformitate cu legislaţia statului membru de destinaţie

5.2. Prin următoarea metodă specială: 

5.2.1. În cazul în care această metodă este incompatibilă cu dreptul 

statului membru de destinaţie, actul (actele) trebuie notificat(e) 

sau comunicat(e) în conformitate cu dreptul respectivului stat 

membru:

5.2.1.1. da

5.2.1.2. nu

6. ACT DE NOTIFICAT SAU COMUNICAT

6.1. Natura actului

6.1.1. judiciar

6.1.1.1. citaţie

6.1.1.2. hotărâre judecătorească

6.1.1.3. cale de atac

6.1.1.4. altele
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6.1.2. extrajudiciar

6.2. Data sau termenul după care notificarea sau comunicarea nu mai este 

necesară*: 

………(ziua)………..(luna)…………(anul)

6.3. Limba actului: 

6.3.1. original BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, 

HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, altele: 

6.3.2. traducere (*) BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, 

LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, altele: 

6.4. Număr de documente anexate: 

7. O COPIE A ACTULUI TREBUIE RETURNATĂ CU CERTIFICATUL DE 

NOTIFICARE SAU DE COMUNICARE [articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul 

CE nr…./…+]

7.1. Da (în acest caz, se trimit două exemplare ale actului de notificat sau 

comunicat)

7.2. Nu

1. În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul CE nr…./…+ vi se solicită să luaţi 

toate măsurile necesare pentru notificarea sau comunicarea actului cât mai curând posibil şi, în orice 

caz, în termen de o lună de la primire. Dacă nu este posibil să efectuaţi notificarea sau comunicarea 

în termen de o lună de la primire, trebuie să informaţi această autoritate, precizând aceasta la 

punctul 13 din certificatul de notificare sau comunicare a actelor.

  

* element facultativ
+ JO: a se insera numărul prezentului regulament.
+ JO: a se insera numărul prezentului regulament.
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2. În cazul în care nu puteţi îndeplini această cerinţă de notificare sau de comunicare pe baza 

informaţiilor sau a actelor transmise, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul 

CE nr…./…+ vi se solicită să contactaţi această autoritate prin cele mai rapide mijloace posibile 

pentru a obţine informaţiile sau actul lipsă.

Întocmită la:

Data:

Semnătura şi/sau ştampila:

Nr. de referinţă al agenţiei de transmitere: 

Nr. de referinţă al agenţiei de primire: 

CONFIRMARE DE PRIMIRE

(Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi 

extrajudiciare în materie civilă sau comercială+)

Prezenta confirmare trebuie transmisă prin cele mai rapide mijloace în cel mai scurt termen după 

primirea actului şi în orice caz în termen de şapte zile de la primire.

  

+ JO: a se insera numărul prezentului regulament.
+ JO: a se introduce numărul prezentului regulament şi la nota de subsol referinţele publicării 

în JO.
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8. DATA PRIMIRII:

Întocmită la:

Data:

Semnătura şi/sau ştampila:

Nr. de referinţă al agenţiei de transmitere: 

Nr. de referinţă al agenţiei de primire: 

AVIZ DE RETURNARE A CERERII ŞI A ACTULUI

(Articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. … al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie 

civilă sau comercială+)

Cererea şi actul trebuie returnate la primire.

9. MOTIVUL RETURNĂRII: 

9.1. În mod vădit cererea nu face parte din domeniul de aplicare al 

regulamentului:

9.1.1. actul nu este civil sau comercial

9.1.2. notificarea sau comunicarea nu este solicitată de un stat 

membru altui stat membru

  

+ JO: a se introduce numărul prezentului regulament şi în nota de subsol referinţele publicării 
în JO.
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9.2. Nerespectarea cerinţelor de formă solicitate face imposibilă notificarea sau 

comunicarea:

9.2.1. actul nu este uşor lizibil

9.2.2. limba folosită pentru completarea actului este incorectă 

9.2.3. actul primit nu este o copie conformă şi fidelă 

9.2.4. altele (vă rugăm precizaţi):

9.3. Modalitatea de notificare sau de comunicare este incompatibilă cu dreptul 

statului membru de destinaţie [articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 

nr. …/…++]

Întocmit la:

Data:

Semnătura şi/sau ştampila:

Nr. de referinţă al agenţiei de transmitere: 

Nr. de referinţă al agenţiei de primire: 

  

++ JO: a se introduce numărul prezentului regulament.
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AVIZ DE RETRANSMITERE A CERERII ŞI ACTULUI CĂTRE AGENŢIA DE PRIMIRE

COMPETENTĂ

(Articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. … al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie 

civilă sau comercială+)

Cererea şi actul au fost înaintate următoarei agenţii de primire, care este competentă teritorial pentru 

a le notifica sau comunica:

10. AGENŢIA DE PRIMIRE CORESPUNZĂTOARE

10.1. Denumire:

10.2. Adresă:

10.2.1. Stradă şi număr/C.P.: 

10.2.2. Localitate şi cod poştal:

10.2.3. Ţara:

10.3. Tel:…………………….

10.4. Fax*: 

10.5. E-mail(*):

  

+ JO: a se introduce numărul prezentului regulament şi la nota de subsol referinţele publicării 
în JO.

* element facultativ
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Întocmit la:

Data:

Semnătura şi/sau ştampila:

Nr. de referinţă al agenţiei de transmitere: 

Nr. de referinţă al agenţiei de primire competente:

AVIZ DE PRIMIRE DIN PARTEA AGENŢIEI DE PRIMIRE COMPETENTE CĂTRE 

AGENŢIA DE TRANSMITERE

(Articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. … al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie 

civilă sau comercială+)

Prezentul aviz trebuie transmis prin cele mai rapide mijloace de transmitere, în cel mai scurt termen 

după primirea documentului şi în orice caz în termen de şapte zile de la primire.

11. DATA PRIMIRII:

Întocmit la:

Data:

Semnătura şi/sau ştampila:

  

+ JO: a se introduce numărul prezentului regulament şi la nota de subsol referinţele publicării 
în JO.
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Nr. de referinţă al agenţiei de transmitere: 

Nr. de referinţă al agenţiei de primire: 

CERTIFICAT DE EFECTUARE SAU DE NEEFECTUARE A NOTIFICĂRII SAU A 

COMUNICĂRII ACTELOR

(Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. … al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă 

sau comercială+)

Notificarea sau comunicarea se efectuează cât mai curând posibil. În cazul în care nu este posibilă 

efectuarea notificării sau a comunicării în termen de o lună de la primire, agenţia de primire

informează agenţia de transmitere [articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …/…++].

  

+ JO: a se introduce numărul prezentului regulament şi la nota de subsol referinţele publicării 
în JO.

++ JO: a se introduce numărul prezentului regulament.
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12. EFECTUAREA NOTIFICĂRII SAU COMUNICĂRII

12.1. Data şi adresa la care a fost efectuată notificarea sau comunicarea:

12.2. Actul a fost:

12.2.1. notificat sau comunicat în conformitate cu legislaţia statului membru de destinaţie, şi 

anume

12.2.1.1. înmânat

12.2.1.1.1. destinatarului în persoană

12.2.1.1.2. altei persoane

12.2.1.1.2.1. Nume:

12.2.1.1.2.2. Adresă:

12.2.1.1.2.2.1. Stradă şi număr/C.P.:

12.2.1.1.2.2.2. Localitate şi cod poştal:

12.2.1.1.2.2.3. Ţara:

12.2.1.1.2.3. Relaţia cu destinatarul:

rudă angajat altele

12.2.1.1.3. adresa destinatarului
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12.2.1.2. notificat sau comunicat prin intermediul serviciilor de curierat

12.2.1.2.1. fără confirmare de primire

12.2.1.2.2. cu confirmarea de primire anexată

12.2.1.2.2.1. de la destinatar

12.2.1.2.2.2. altă persoană

12.2.1.2.2.2.1. Nume:

12.2.1.2.2.2.2. Adresă

12.2.1.2.2.2.2.1. Stradă şi 

număr/C.P.:

12.2.1.2.2.2.2.2. Localitate 

şi cod 

poştal

12.2.1.2.2.2.2.3. Ţara:

12.2.1.2.2.2.3. Relaţia cu destinatarul:

rudă angajat altele

12.2.1.3. comunicat sau notificat printr-o altă modalitate (vă rugăm precizaţi):

12.2.2. notificat sau comunicat prin următoarea modalitate specială (vă rugăm precizaţi):

12.3. Destinatarul actului a fost informat în scris că poate refuza primirea acestuia în cazul în care nu 

este redactat sau însoţit de o traducere în una dintre limbile pe care le înţelege sau în limba 

oficială sau una dintre limbile oficiale ale locului de notificare sau comunicare.
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13. INFORMAŢII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2) DIN 

REGULAMENTUL (CE) nr. …/…++

Nu a fost posibilă efectuarea notificării sau a comunicării actului în termen de o lună de la 

primire.

14. REFUZUL ACTULUI

Destinatarul a refuzat să primească actul din cauza limbii folosite. Actele sunt anexate 

prezentului certificat.

15. MOTIVE PENTRU NEEFECTUAREA NOTIFICĂRII SAU COMUNICĂRII ACTULUI

15.1. Adresă necunoscută

15.2. Destinatarul nu poate fi localizat

15.3. Actul nu a putut fi notificat sau comunicat înaintea datei sau în termenul limită 

menţionate la punctul 6.2.

15.4. Altele (vă rugăm precizaţi):

Actul este anexat prezentului certificat.

Întocmit la:

Data:

Semnătura şi/sau ştampila:

  

++ JO: a se introduce numărul prezentului regulament.
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ANEXA II

INFORMAREA DESTINATARULUI CU PRIVIRE LA DREPTUL DE A REFUZA PRIMIREA 

UNUI ACT 

[Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. … al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie 

civilă sau comercială+]

BG: ...

ES: ...

CS: ...

DE: 

  

+ JO: a se introduce numărul prezentului regulament şi la nota de subsol referinţele publicării 
în JO.
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ET: ...

EL: ...

EN:

Documentul anexat este notificat sau comunicat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. …++ al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a 

actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială.

Puteţi refuza primirea actului în cazul în care acesta nu este redactat sau însoţit de o traducere într-

una dintre limbile pe care le înţelegeţi sau în limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale

locului de notificare sau comunicare.

Dacă doriţi să exercitaţi acest drept, refuzaţi primirea actului în momentul notificării sau 

comunicării, transmiţând acest lucru direct persoanei care notifică sau comunică actul, ori returnaţi 

actul la adresa indicată mai jos, în termen de o săptămână, precizând că refuzaţi primirea acestuia. 

ADRESĂ:

1. Nume:

2. Adresă:

  

++ JO: a se introduce numărul prezentului regulament.
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2.1. Stradă şi număr/C.P.: 

2.2 Localitate şi cod poştal:

2.3 ara

3. Tel.

4. Fax*

5. E-mail(*):

DECLARAŢIA DESTINATARULUI:

Refuz primirea actului anexat deoarece acesta nu este redactat sau însoţit de o traducere într-una 

dintre limbile pe care le înţeleg sau în limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale locului de 

notificare sau comunicare.

Înţeleg următoarea (următoarele) limbă (limbi): 

Bulgară  Lituaniană 

Spaniolă  Maghiară 

Cehă  Malteză 

Germană  Olandeză 

  

* element facultativ
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Estonă  Poloneză 

Greacă  Portugheză 

Engleză  Română 

Franceză  Slovacă 

Irlandeză  Slovenă 

Italiană  Finlandeză 

Letonă  Suedeză 

Altele vă rugăm precizaţi: …………………………………..

Întocmită la:

Data:

Semnătura şi/sau ştampila:

FR: ...

GA: ...
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IT: ...

LV: ...

LT: ...

HU: ...

MT: ...

NL: ...

PL: ...
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PT: ...

RO: ...

SK: ...

SL: ...

FI: ...

SV: ...
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ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 prezentul regulament

articolul 1 alineatul (1) articolul 1 alineatul (1) prima teză

- articolul 1 alineatul (1) a doua teză

articolul 1 alineatul (2) articolul 1 alineatul (2)

articolul 1 alineatul (3)

articolul 2 articolul 2

articolul 3 articolul 3

articolul 4 articolul 4

articolul 5 articolul 5

articolul 6 articolul 6

articolul 7 alineatul (1) articolul 7 alineatul (1)

articolul 7 alineatul (2) prima teză articolul 7 alineatul (2) prima teză

articolul 7 alineatul (2) a doua teză articolul 7 alineatul (2) a doua teză (teza 

introductivă) şi articolul 7 alineatul (2) litera (a)

- articolul 7 alineatul (2) litera (b)

articolul 7 alineatul (2) a treia teză -

articolul 8 alineatul (1) teza introductivă articolul 8 alineatul (1) teza introductivă
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articolul 8 alineatul (1) litera (a) articolul 8 alineatul (1) litera (b)

articolul 8 alineatul (1) litera (b) articolul 8 alineatul (1) litera (a)

articolul 8 alineatul (2) articolul 8 alineatul (2)

- articolul 8 alineatele (3)-(5)

articolul 9 alineatele (1) şi (2) articolul 9 alineatele (1) şi (2)

articolul 9 alineatul (3) -

- articolul 9 alineatul (3)

articolul 10 articolul 10

articolul 11 alineatul (1) articolul 11 alineatul (1) 

articolul 11 alineatul (2) articolul 11 alineatul (2) primul paragraf

- articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf

articolul 12 articolul 12

articolul 13 articolul 13

articolul 14 alineatul (1) articolul 14

articolul 14 alineatul (2) -

articolul 15 alineatul (1) articolul 15

articolul 15 alineatul (2) -

Articolul 16 Articolul 16
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Articolul 17, teza introductivă Articolul 17

Articolul 17 alineatele (a) - (c) _____

Articolul 18 alineatele (1) şi (2) Articolul 18 alineatele (1) şi (2)

Articolul 18 alineatul (3) _____

Articolul 19 Articolul 19

Articolul 20 Articolul 20

Articolul 21 Articolul 21

Articolul 22 Articolul 22

Articolul 23 alineatul (1) Articolul 23 alineatul (1) prima teză

_____ Articolul 23 alineatul (1) a doua teză

Articolul 23 alineatul (2) Articolul 23 alineatul (2)

_____ Articolul 23 alineatul (3)

Articolul 24 Articolul 24

Articolul 25 _____

_____ Articolul 25

_____ Articolul 26

Anexa Anexa I

_____ Anexa II

_____ Anexa III
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I. Introducere

Comisia a prezentat în iulie 2005 o propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului. După discutarea 

aprofundată a respectivei propuneri în cadrul comitetului competent al Consiliului, Consiliul a 

convenit asupra unei abordări generale în cadrul reuniunii sale din 1 şi 2 iunie 2006. Ca urmare a 

acestei abordări generale, s-au stabilit contacte cu Parlamentul European şi s-a ajuns la un acord cu 

privire la modificările care trebuie aduse Regulamentului nr. 1348/2000. Ambele instituţii au fost de 

părere că, în interesul unei bune legiferări, Regulamentul nr. 1348/2000 ar trebui mai degrabă 

codificat decât doar modificat.

În consecinţă, în avizul său din iulie 2006, Parlamentul European a adoptat o serie de modificări 

care corespund modificărilor convenite cu Consiliul şi a solicitat oficial Comisiei să prezinte o 

versiune codificată a Regulamentului nr. 1348/2000 sub forma unei propuneri modificate.

Respectând această solicitare, la 4 decembrie 2006, Comisia a prezentat o propunere modificată de 

regulament privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi 

extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”), incluzând 

modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 adoptate de către Parlamentul European şi 

de către Consiliu şi care abrogă regulamentul respectiv. 

O versiune uşor modificată a acestui text a fost aprobată în mod unanim de către Consiliu la 

reuniunea sa din 19 şi 20 aprilie 2007, ulterior fiind redactată şi o poziţie comună a Consiliului. 

Respectiva poziţie comună a fost adoptată oficial de către Consiliu în unanimitate la 28 iunie 2007.

II. Analiza poziţiei comune

Poziţia comună a Consiliului rămâne fidelă textului convenit între Parlamentul European şi Consiliu 

şi, în consecinţă, într-o mare măsură şi propunerii modificate a Comisiei. S-au efectuat modificări 

doar în cazurile în care propunerea modificată a diferit de textul convenit sau în cazurile în care 

acest lucru a fost necesar din alte motive. Principalele modificări sunt prezentate în continuare.
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Modificări care nu au fost acceptate de către Consiliu

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Parlamentul European şi Consiliul au convenit asupra introducerii unui nou considerent 

(amendamentul 7 al PE). În propunerea sa modificată, Comisia a inclus în mod corespunzător acest 

nou considerent (considerentul 8), dar a inclus şi o dispoziţie în articolul 1 alineatul (2) litera (b). 

Având în vedere că noua dispoziţie nu a fost convenită între Parlamentul European şi Consiliu, 

Consiliul a eliminat dispoziţia adăugată. Astfel, poziţia comună a urmat abordarea convenită.

Articolul 19

Formularea articolului 19 din propunerea modificată a Comisiei a diferit foarte puţin de cea a 

articolului 19 din Regulamentul nr. 1348/2000 în sensul că nu mai exista nicio menţiune cu privire 

la documentul care îi este „remis” pârâtului. Având în vedere că nu a fost convenită nicio 

modificare la articolul 19 între Parlamentul European şi Consiliu, Consiliul a revenit în poziţia sa 

comună la textul anterior.

Modificări care au fost acceptate de către Consiliu

Parlamentul European şi Consiliul au convenit asupra introducerii unui nou articol 15a 

(amendamentul 25 al PE). În propunerea sa modificată, Comisia a acceptat conţinutul acestui 

amendament, dar a optat pentru o soluţie care consta în introducerea de două noi alineate în 

articolul 8 şi a unui nou alineat în articolul 9 în locul unei dispoziţii specifice. Consiliul consideră 

această soluţie a fi complet conformă cu o bună legiferare şi, în consecinţă, a inclus-o în poziţia sa 

comună.
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Abrogarea Regulamentului nr. 1348/2000

Având în vedere că Parlamentul European şi Consiliul au solicitat codificarea Regulamentului nr. 

1348/2000, Comisia a inclus în propunerea sa modificată dispoziţiile necesare privind abrogarea 

respectivului regulament (considerentul 27, articolul 25 şi tabelul de corelare din anexa III). În 

vederea unei bune legiferări, Consiliul a inclus respectivele dispoziţii şi tabelul de corelare în 

poziţia sa comună.

Modificări care au fost efectuate de către Consiliu

La adoptarea Regulamentului nr. 1348/2000, în mai 2000, nu exista încă o practică stabilită privind 

modul de abordare a faptului că Danemarca, în conformitate cu Protocolul privind poziţia 

Danemarcei, nu ia parte la adoptarea măsurilor în baza titlului IV din tratatul CE şi că astfel de 

măsuri nu au caracter obligatoriu şi nu se aplică în Danemarca. În consecinţă, Regulamentul nr. 

1348/2000 nu conţine dispoziţia de acum obişnuită privind definiţia „statului membru”. În scopul 

corectării acestei omisiuni, Consiliul a introdus în poziţia sa comună un nou alineat (3) la articolul 

1. Tot drept consecinţă a excluderii Danemarcei, Consiliul a efectuat modificările corespunzătoare 

şi în anexe.

III. Concluzie

Consiliul consideră poziţia sa comună privind regulamentul privind notificarea sau comunicarea 

documentelor ca fiind în totalitate în conformitate cu modificările solicitate de Parlamentul 

European şi de Consiliu şi în conformitate cu propunerea modificată a Comisiei care includea 

respectivele modificări.

__________________



 

RO    RO 

 

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

Bruxelles, 10.7.2007 
COM(2007) 400 final 

2005/0126 (COD) 

  

COMUNICAREA COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE 

 
privind 

poziţia comună a Consiliului referitoare la adoptarea unui regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind notificarea şi comunicarea în statele membre a 
actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială („notificarea şi 

comunicarea actelor”) 
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2005/0126 (COD) 

COMUNICAREA COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE 

 
privind 

poziţia comună a Consiliului referitoare la adoptarea unui regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind notificarea şi comunicarea în statele membre a 
actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială („notificarea şi 

comunicarea actelor”) 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către PE şi Consiliu 
(document COM(2005) 305 final – 2005/0126 (COD): 

7. 7.2005. 

Data avizului Comitetului Economic şi Social European: 14. 2.2006. 

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: 4.7.2006. 

Data transmiterii propunerii modificate: 1.12.2006 

Data adoptării poziţiei comune: 28.6.2007 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Obiectivul acestui regulament este îmbunătăţirea şi accelerarea suplimentară a transmiterii 
actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială, în vederea notificării şi 
comunicării între statele membre, simplificarea aplicării anumitor dispoziţii ale 
regulamentului şi ameliorarea securităţii juridice pentru solicitant şi pentru destinatar. 

3. OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA POZIŢIA COMUNĂ 

3.1. Observaţii generale 

Poziţia comună a Consiliului a fost adoptată în unanimitate. Ea păstrează elementele esenţiale 
ale propunerii iniţiale a Comisiei (în special modificarea importantă a articolului 11 
(cheltuieli)), ţinând seama de schimbările din propunerea modificată. 

Principalele modificări din poziţia comună se referă la următoarele aspecte: 

- poziţia comună reprezintă o versiune coordonată şi completă a regulamentului, încorporând 
amendamentele adoptate de Parlamentul European (şi nu doar o simplă modificare a 
Regulamentului (CE) 1348/2000); 



 

RO 3   RO 

- răspunderea statului pentru acţiunile sau omisiunile în exerciţiul autorităţii de stat („acta iure 
imperii”) sunt excluse în mod expres din domeniul de aplicare (articolul 1, alineatul (1)) 

- comitologia: procedura de reglementare cu control, în locul procedurii consultative 
(articolele 17 şi 18); 

- publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a informaţiilor comunicate de statele 
membre, cu excepţia adreselor şi a altor coordonate de contact ale autorităţilor de origine şi 
destinaţie, ale autorităţilor centrale, precum şi cu excepţia zonelor geografice aflate sub 
jurisdicţia acestora (articolul 23, alineatul (2)). 

- o nouă anexă II (informarea destinatarului asupra dreptului său de a refuza să accepte un act) 

Alte modificări au un caracter mai formal şi au în vedere ameliorarea clarităţii textului. 

Comisia poate accepta poziţia comună care rămâne fidelă obiectivului de a îmbunătăţire şi 
accelerare a transmiterii, notificării şi comunicării actelor între statele membre, deşi modifică 
unele aspecte specifice ale propunerii iniţiale a Comisiei, astfel cum a fost ea modificată în 
urma avizului Parlamentului European. 

3.2. Urmarea dată amendamentelor Parlamentului 

Toate amendamentele Parlamentului au fost incluse în propunerea modificată a Comisiei şi, 
de asemenea, în poziţia comună.  

4. CONCLUZIE 

Comisia acceptă poziţia comună, având în vedere că aceasta include principalele elemente ale 
propunerii sale iniţiale, precum şi amendamentele Parlamentului, astfel cum sunt încorporate 
în propunerea sa modificată. 




