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Ref.: Aviz privind temeiul juridic al propunerii de regulament al Consiliului privind 
competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea deciziilor şi 
cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere (COM(2005)0649 –
C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Domnule Preşedinte,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 11 ianuarie 2007, aţi sesizat Comisia pentru afaceri 
juridice, în conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pentru 
examinarea validităţii şi pertinenţei temeiului juridic al susmenţionatei propuneri a Comisiei.

Comisia a examinat chestiunea mai sus menţionată în cursul reuniunii sale din 30 ianuarie 
2007.

Temeiul juridic propus este articolul 61 litera (c) şi articolul 67 alineatul (2).  Trimiterea la 
articolul 67 alineatul (2) implică faptul că măsura propusă tratează aspecte legate de dreptul 
familiei şi, prin urmare, nu face obiectul procedurii de codecizie,  în temeiul excepţiei 
prevăzute la articolul 67 alineatul (5) a doua liniuţă.

Dispoziţii pertinente din Tratatul CE

Articolul 61 litera (c)
Pentru a crea treptat un spaţiu de liberate, securitate şi justiţie, Consiliul adoptă:

  
1 Nepublicată încă în JO.
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(c) măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, prevăzute la articolul 65;

Articolul 65
Măsurile care ţin de domeniul cooperării judiciare în materie civilă cu incidenţă 
transfrontalieră, care trebuie adoptate în conformitate cu articolul 67 şi care asigură buna 
funcţionare a pieţei interne, urmăresc printre altele:

(a) să îmbunătăţească şi să simplifice:
- sistemul de comunicare şi notificare transfrontalieră a actelor judecătoreşti şi fără caracter 
judecătoresc;
- cooperarea în materie de obţinere a probelor;
- recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, inclusiv a hotărârilor 
fără caracter judecătoresc;

(b) favorizarea compatibilităţii normelor aplicabile în statele membre în materie de conflicte 
de legi şi de competenţă;

(c) eliminarea obstacolelor din calea bunei desfăşurări a procedurilor civile, la nevoie prin 
înlesnirea compatibilităţii normelor de procedură civilă aplicabile în statele membre.

Articolul 67 alineatele (1) şi (2)
(1) În cursul unei perioade de tranziţie de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Amsterdam, Consiliul hotărăşte în unanimitate la propunerea Comisiei sau la iniţiativa unui 
stat membru şi după consultarea Parlamentului European.

(2) După această perioadă de cinci ani:
- Consiliul hotărăşte la propunerile Comisiei; Comisia examinează orice cerere a unui stat 
membru prin care se solicită ca ea să prezinte o propunere Consiliului;

- Consiliul, hotărând în unanimitate după consultarea Parlamentului European, adoptă o 
decizie pentru ca procedura prevăzută la articolul 251 să se poată aplica în toate domeniile la 
care se referă prezentul titlu sau în unele dintre acestea, precum şi pentru a adapta dispoziţiile 
privind competenţele Curţii de Justiţie.

Articolul 67 alineatul (5)
5. Prin derogare de la alineatul (1), Consiliul adoptă, în conformitate cu procedura menţionată 
la articolul 251:

- măsurile prevăzute la articolul 63 punctul 1) şi punctul 2) litera (a), cu condiţia să adopte în 
prealabil şi în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol o legislaţie comunitară care 
defineşte regulile comune şi principiile de bază care reglementează aceste domenii;

- măsurile prevăzute la articolul 65, cu excepţia aspectelor legate de dreptul familiei.

Obiectivul şi conţinutul propunerii de regulament
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Prezenta propunere de regulament vizează eliminarea tuturor obstacolelor care împiedică  
recuperarea pensiei de întreţinere în cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu Programul 
de recunoaştere reciprocă în materie civilă, adoptat la 30 noiembrie 2002 şi cu Planul comun 
de acţiune, adoptat la 2 şi 3 iunie 2005. 

Obiectivul şi conţinutul propunerii de regulament, conform preambulului şi părţii dispozitive, 
pot fi analizate după cum urmează:
Potrivit considerentului 7, obiectivul regulamentului este de a permite creditorilor obligaţiei 
de întreţinere să obţină cu uşurinţă, într-un stat membru, o decizie care să fie automat 
executorie în orice alt stat membru şi a cărei executare să fie simplificată şi accelerată. 

În acest sens, regulamentul urmăreşte să reunească într-un singur act toate măsurile necesare 
pentru a reglementa recuperarea pensiei de întreţinere în cadrul Comunităţii. Prin urmare, 
acesta conţine dispoziţii privind competenţa, conflictele de legi, forţa executorie şi executarea 
deciziilor străine şi cooperarea (considerentul 8). 

Regulamentul include toate obligaţiile de întreţinere rezultate din relaţiile de rudenie sau din 
relaţii care produc efecte similare, pentru a garanta egalitatea de tratament a creditorilor 
obligaţiei de întreţinere (considerentul 9). 
Considerentul 10 enunţă clar faptul că normele privind competenţa stabilite în regulament 
diferă de cele aplicabile, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 44/2001 („Bruxelles I”), 
urmărindu-se clarificarea normelor, astfel încât să includă toate cazurile în care există o 
legătură suficientă între părţi şi un stat membru. Faptul că pârâtul îşi are reşedinţa obişnuită 
într-un stat nemembru al Uniunii Europene nu ar mai trebui să reprezinte un motiv pentru a nu 
aplica legislaţia comunitară şi pentru a recurge la cea naţională.  
Considerentul 11 explică faptul că părţile pot alege, de comun acord, instanţa competentă, cu 
excepţia obligaţiilor de întreţinere cu privire la un copil minor, pentru a proteja partea 
defavorizată. 

Considerentul 12 prevede necesitatea stabilirii unui mecanism clar şi eficient de soluţionare a 
cazurilor de litispendenţă şi de conexitate.

Considerentul 13 enunţă clar faptul că normele privind conflictele de legi ar trebui să se aplice 
doar obligaţiilor de întreţinere şi nu ar trebui să determine legea aplicabilă pentru stabilirea 
relaţiilor de rudenie pe care se bazează obligaţiile de întreţinere. 
Considerentele 14, 15 şi 16 se referă la legea aplicabilă (principiu de bază: ar trebui să se 
aplice legea ţării în care îşi are reşedinţa obişnuită creditorul obligaţiei de întreţinere, dar se 
prevede aplicarea legii forului competent sau a legii unei alte ţări cu care obligaţia de 
întreţinere prezintă legături strânse). De asemenea, se poate alege legea aplicabilă, sub rezerva 
unor condiţii menite, în special, să protejeze copiii şi adulţii vulnerabili. 

Potrivit considerentului 17, debitorul ar trebui să fie protejat de aplicarea legii stabilite în 
cazul în care relaţia de rudenie pe care se bazează obligaţia de întreţinere nu este considerată 
în mod unanim demnă de a fi onorată. Acest lucru ar trebui să se întâmple, în special, în cazul 
relaţiilor dintre persoane înrudite colateral sau prin afinitate, în cazul obligaţiilor de întreţinere 
ale descendenţilor în relaţia cu ascendenţii sau în cazul întreţinerii după dizolvarea căsătoriei. 
Considerentul 18 explică faptul că deciziile pronunţate într-un stat membru în materie de 
obligaţii de întreţinere ar trebui să fie recunoscute şi să aibă forţă executorie în toate celelalte 
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state membre, fără a fi necesară nicio procedură. Pentru a elimina orice măsură intermediară, 
ar trebui realizată o armonizare minimă a procedurilor. Aceasta ar trebui să garanteze 
respectarea cerinţelor unui proces echitabil, în conformitate cu norme comune în toate statele 
membre. 

Potrivit considerentului 19, o decizie în materie de obligaţii de întreţinere pronunţată într-un 
stat membru ar trebui să fie executată rapid şi eficient în orice alt stat membru. Ar trebui să 
existe posibilitatea ca întreţinerea să fie dedusă direct din salariile şi din conturile bancare ale 
debitorilor.  

Actele autentice şi acordurile între părţi, care au forţă executorie într-un stat membru, ar 
trebui să fie asimilate unor decizii (considerentul 20). 

Considerentul 21 se referă la înfiinţarea unor autorităţi centrale în statele membre, care să facă 
schimb de informaţii şi să faciliteze recuperarea pensiei de întreţinere. 

Partea dispozitivă este împărţită în nouă capitole.
Capitolul I se referă la domeniul de aplicare şi la definiţii. Articolul 1 („Domeniul de 
aplicare”) prevede că regulamentul „se aplică obligaţiilor de întreţinere rezultate din relaţii de 
rudenie sau din relaţii care, în conformitate cu legea care le este aplicabilă, produc efecte 
similare”. Trebuie remarcat faptul că termenii definiţi în articolul 2 („instanţă”, „judecător”, 
„decizie”, „act autentic”, „stat membru de origine”, „stat membru de execuţie”, „instanţă de 
origine”, „creditor” şi „debitor”) nu sunt legaţi, în mod specific, de dreptul familiei sau 
definiţi în termeni de drept al familiei.

Capitolul II se referă la competenţă (competenţa generală, prorogarea de competenţă, 
competenţa bazată pe înfăţişarea pârâtului, competenţa reziduală, litispendenţa, conexitate, 
sesizarea instanţelor, măsurile provizorii, verificarea competenţei). Nici acest capitol nu este 
legat de dreptul familiei, referindu-se doar la competenţa în ceea ce priveşte obligaţiile de 
întreţinere, şi anume creanţele pecuniare.
Capitolul III se referă la legea aplicabilă. Trebuie remarcat faptul că prima dispoziţie 
(articolul 12) prevede că „Dispoziţiile prezentului capitol stabilesc doar legea aplicabilă 
obligaţiilor de întreţinere şi nu aduc niciun prejudiciu legii aplicabile oricăreia dintre 
relaţiile prevăzute la articolul 1” (respectiv „relaţiile de rudenie sau relaţiile care, în 
conformitate cu legea care le este aplicabilă, produc efecte similare”). Celelalte articole din 
prezentul capitol stabilesc normele generale, normele privind alegerea legii, neaplicarea legii 
stabilite la cererea debitorului, legea aplicabilă instituţiilor publice, domeniul legii aplicabile, 
aplicarea legii unui stat nemembru, trimiterea, ordinea publică şi sistemele neuniformizate.

Capitolul IV se referă la normele procedurale comune - notificarea sau comunicarea actelor, 
verificarea admisibilităţii, precum şi decizia şi revizuirea.

Capitolele V şi VI se referă la forţa executorie şi la executarea deciziilor (inclusiv asistenţa 
judiciară, cauţiunea sau garanţia, legalizarea, interzicerea oricărei revizuiri pe fond a unei 
decizii în cursul unei proceduri de executare, refuzarea sau suspendarea executării, ordine de 
plată directă, îngheţarea temporară a unor conturi bancare, ordinea de prioritate a creanţelor).

Capitolul VII se referă la actele autentice şi la acorduri.

Capitolul VIII se referă la cooperare (desemnarea şi rolul autorităţilor centrale, accesul la 
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informaţii şi utilizarea acestora etc.).

În cele din urmă, capitolul IX stabileşte dispoziţiile generale şi finale (relaţiile cu alte acte 
comunitare, relaţiile cu acordurile internaţionale, comitologia, dispoziţiile tranzitorii şi 
intrarea în vigoare).

Problema

Scrisoarea preşedintelui comisiei competente în fond precizează următoarele:

„Temeiul juridic ales în prezent consideră că obligaţiile de întreţinere reprezintă măsuri legate 
de dreptul familiei, în sensul articolului 67 alineatul (5) a doua liniuţă din Tratatul CE. În 
consecinţă, măsurile respective nu se încadrează în domeniul de aplicare al normelor comune
privind cooperarea judiciară în materie civilă, care sunt supuse procedurii de codecizie.”

Raportorul comisiei competente în fond consideră că obligaţiile de întreţinere sunt strâns 
legate de dreptul familiei, dar că o astfel de clasificare a acestora nu permite luarea în 
considerare, în mod suficient, a „naturii hibride a noţiunii de întreţinere - familială prin 
rădăcini, însă pecuniară prin punerea sa în aplicare, ca orice altă creanţă”.

Consideraţii generale privind temeiul juridic, extrase din jurisprudenţă

Toate actele comunitare trebuie să se bazeze pe un temei juridic înscris în tratat (sau în alt act 
juridic pe care intenţionează să îl pună în aplicare). Temeiul juridic defineşte competenţa 
Comunităţii ratione materiae şi specifică modalităţile prin care competenţa respectivă 
urmează a fi exercitată, adică instrumentul (instrumentele) legislativ(e) care poate (pot) fi 
utilizat(e) şi procesul decizional.

Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că alegerea temeiului juridic nu este lăsată la 
aprecierea legiuitorului comunitar, însă trebuie să fie determinată de factori obiectivi care pot 
fi supuşi revizuirii judiciare1, cum ar fi obiectivul şi conţinutul măsurii în cauză2. În plus, 
factorul decisiv ar trebui să fie principalul obiectiv al unei măsuri3. 

Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie, un articol general din tratat constituie un temei juridic 
suficient, chiar dacă măsura în cauză urmăreşte, în subsidiar, un obiectiv vizat de un articol 
specific din tratat4.

Cu toate acestea, în cazul în care o măsură are concomitent mai multe obiective strâns legate 
între ele, fără ca unul dintre ele să fie secundar şi indirect în raport cu celelalte, măsura trebuie 

  
1 Cauza 45/86, Comisia c. Consiliului, Culegerea 1987, p. 1439, considerentul 5.
2 Cauza C-300/89, Comisia c. Consiliului, Culegerea 1991, p. I-287, considerentul 10, şi cauza C-42/97, 
Parlamentul European c. Consiliului, Culegerea 1999, p. I-869, considerentul 36.
3 Cauza C-377/98, Ţările de Jos c. Parlamentului European şi Consiliului, Culegerea 2001, p. I-7079, 
considerentul 27.
4 Cauza C-377/98, Ţările de Jos c. Parlamentului European şi Consiliului, Culegerea 2001, p. I-7079, 
considerentele 27-28. Cauza C-491/01 British American Tobacco (Investments) şi Imperial Tobacco, Culegerea 
2002, p. I-11453, considerentele 93-94.
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să se bazeze pe diferitele dispoziţii pertinente ale tratatului1, cu excepţia situaţiei în care acest 
lucru este imposibil, din cauza incompatibilităţii reciproce a procedurilor decizionale stabilite 
în dispoziţiile respective2.

Evaluare

Se poate remarca, în plus, că este deosebit de regretabil faptul că Consiliul nu a hotărât încă să 
recurgă la articolul 67 alineatul (2) a doua liniuţă pentru a integra „aspectele legate de dreptul 
familiei” menţionate la articolul 67 alineatul (5) a doua liniuţă în domeniul de aplicare al 
procedurii de codecizie.  Şi aceasta în ciuda faptului că,  încă din 20053 , Comisia a invitat 
Consiliul să prevadă adoptarea măsurilor în materie de obligaţii de întreţinere în conformitate 
cu procedura de codecizie.  Pare absurd ca un aspect atât de strâns legat de preocupările 
cetăţenilor şi de viaţa lor de zi cu zi, cum este dreptul familiei, să nu fie supus procedurii 
legislative care implică în cea mai mare măsură instituţia aleasă de aceştia.

Cu toate acestea, jurisprudenţa prevede clar că astfel de consideraţii nu au nicio influenţă 
asupra alegerii temeiului juridic, care trebuie să fie determinată de factori obiectivi, supuşi 
controlului jurisdicţional, în special obiectivul şi conţinutul măsurii în cauză.

Este evident că obiectivul principal al propunerii este acela de a permite tuturor creditorilor 
obligaţiei de întreţinere din cadrul UE să obţină „cu uşurinţă, rapid şi, în general, gratuit, un 
titlu executoriu capabil să circule fără obstacole în spaţiul european al justiţiei”, permiţând 
astfel „plata regulată a sumelor datorate”.

Noi norme de drept internaţional privat privind competenţa, legea aplicabilă şi recunoaşterea 
şi executarea deciziilor în materie de obligaţii de întreţinere vor elimina obstacolele din calea 
liberei circulaţii a persoanelor şi vor facilita astfel buna funcţionare a pieţei interne. 

Nu se poate nega faptul că noţiunea de obligaţie de întreţinere nu ar exista fără dreptul 
familiei; de altfel, articolul 1 din propunere enunţă clar că obligaţiile de întreţinere „rezultă” 
din relaţiile de rudenie. Totuşi, acestea fiind spuse, odată ce o obligaţie de întreţinere a fost 
stabilită în conformitate cu dreptul familiei, nu ne rămâne decât o obligaţie pecuniară – o 
creanţă ca oricare alta.  Odată ce existenţa sa a fost recunoscută şi confirmată printr-o hotărâre 
judecătorească, un act autentic sau un acord, o obligaţie de întreţinere reprezintă o creanţă 
pecuniară, iar faptul că a rezultat dintr-o relaţie de rudenie sau dintr-o relaţie similară este 
aproape lipsit de relevanţă.  

Propunerea de regulament nu va avea niciun efect asupra dreptului familiei ca atare, aşa cum 
se exprimă foarte clar în articolul 12 din propunere, care prevede că dispoziţiile privind legea 
aplicabilă obligaţiilor de întreţinere „nu aduc niciun prejudiciu legii aplicabile oricăreia 
dintre relaţiile menţionate la articolul 1”.  De asemenea, se poate face trimitere la 
considerentul 13, care prevede că normele privind conflictele de legi ar trebui să se aplice 
doar obligaţiilor de întreţinere şi nu ar trebui să determine legea aplicabilă pentru stabilirea 

  
1 Cauza 165/87, Comisia c. Consiliului, Culegerea 1988, p. 5545, considerentul 11.
2 A se vedea, de exemplu, cauza C-300/89, Comisia c. Consiliului, Culegerea 1991, p. I-2867, considerentele 17-
21 (cauza Dioxid de titan), cauza C-388/01, Comisia c. Consiliului, Culegerea 2004, p. I-4829, considerentul 58 
şi cauza C-491/01 British American Tobacco, Culegerea 2002, p. I-11453, considerentele 103-111.
3 Comunicarea Comisiei către Consiliu, COM(2005) 648 din 15 decembrie 2005.
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relaţiilor de rudenie pe care se bazează obligaţiile de întreţinere.

În plus, este interesant de observat faptul că Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european 
pentru creanţele necontestate1 include obligaţiile de întreţinere şi a fost adoptat în 
conformitate cu procedura de codecizie2. 

Concluzie

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 30 ianuarie 2007, Comisia pentru afaceri juridice a 
hotărât, în unanimitate3, să recomande ca propunerea de regulament al Consiliului privind 
competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea deciziilor şi cooperarea în materie 
de obligaţii de întreţinere să aibă ca temei juridic articolul 61 litera (c) şi articolul 67 alineatul 
(5) a doua liniuţă din Tratatul CE şi, prin urmare, să fie supusă procedurii de codecizie. 

Vă asigur, Domnule Preşedinte, de înalta mea consideraţie.

Giuseppe Gargani

  
1 Jurnalul Oficial L 143 , 30.4.2004, p.15.
2 A se vedea articolul 4 alineatul (3), în care „act autentic” se defineşte ca incluzând „o convenţie în 
materie de obligaţii de întreţinere încheiată cu autorităţile administrative sau autentificată de acestea”.

3 La votul final au fost prezenţi: Giuseppe Gargani (preşedinte), Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, Monica 
Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina şi Tadeusz Zwiefka.
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