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Programul de la Stockholm1 a fost adoptat de Consiliul European în 2010 și urmărea 
instituirea unei serii de obiective de atins până la sfârșitul programului, în 2014, în vederea 
consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție (SLSJ). Motivul este acela că, în urma 
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este din ce în ce mai important ca cetățenii 
europeni să sesizeze beneficiile de ordin practic pe care Uniunea Europeană li le oferă în viața 
de zi cu zi, iar SLSJ este deosebit de important în această privință.

Parlamentul și-a formulat poziția inițială cu privire la Programul de la Stockholm în Rezoluția 
sa din 25 noiembrie 20092 referitoare la program în general și în Rezoluția sa din 23 
noiembrie 20103 referitoare la aspectele ținând de dreptul civil, dreptul comercial, dreptul 
familiei și dreptul internațional privat ale programului. La 20 aprilie 20104, Comisia a elaborat 
un plan de acțiune privind implementarea Programului de la Stockholm.

Acum, după ce Programul de la Stockholm, care acoperă perioada 2010-2014, a trecut de 
jumătatea sa, Comisia pentru afaceri juridice, libertăți civile, justiție și afaceri interne și 
Comisia pentru afaceri constituționale au hotărât să evalueze progresele înregistrate până în 
prezent, urmărind identificarea pașilor care mai rămân să fie făcuți , precum și eventualele 
priorități pentru succesorul Programului de la Stockholm.

Obiectivul acestui document de lucru este acela de a se concentra asupra implementării 
programului în acele domenii care sunt de resortul Comisiei pentru afaceri juridice, în 
legătură cu care raportorul este Luigi Berlinguer. În urma dezbaterilor din cadrul comisiei și a 
celor organizate cu celelalte comisii implicate, cei trei coraportori din cele trei comisii 
urmează să prezinte un proiect de raport global referitor la revizuirea la jumătatea termenului 
a Programului de la Stockholm.

Conform celor identificate în Rezoluția din 23 noiembrie 2010, măsurile din cadrul 
Programului de la Stockholm din sfera cooperării judiciare în materie civilă pot fi împărțite în 
patru mari domenii: drept civil, drept comercial, dreptul familiei și drept internațional privat.

1. Drept civil

În domeniul dreptului civil, inițiativele propuse acoperă atât sfera dreptului civil material, cât 
și dreptul civil procedural.

1.1. Drept civil material

Unul dintre principalele succese înregistrate în domeniul dreptului civil material a fost 
adoptarea Regulamentului privind succesiunile5. În baza unei propuneri a Comisiei din 
2009 și după mai mulți ani de dezbateri, în 2012 a fost găsită o soluție, raportorul din acea 

                                               
1 JO C 115, 4.5.2010, p. 1.
2 Texte adoptate, P7_TA(2009)0090.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010) 0171.
5 Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea 
actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor (JO L 201, 
27.7.2012, p. 107).
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perioadă fiind Kurt Lechner. Acesta este un act legislativ deosebit de important pentru 
cetățenii europeni, deoarece înseamnă că o persoană cu proprietăți în mai multe state membre 
se supune unui singur set de norme naționale care se aplică succesiunii și este chiar în măsură 
să aleagă legea sa națională în cazul în care trăiește într-un alt stat membru.

În domeniul dreptului contractual, în planul său de acțiune Comisia a propus un set de norme 
care să constituie un al 28-lea regim de drept contractual, având ca obiectiv facilitarea 
comerțului transfrontalier, în special pentru IMM-uri. Propunerea legislativă privind 
legislația europeană comună în materie de vânzare a fost prezentată în 2011 și este 
actualmente dezbătută în comisie, coraportori fiind Klaus-Heiner Lehne și Luigi Berlinguer. 
Dat fiind că numeroase chestiuni rămân deschise, nu este clar când va deveni propunerea lege.

De o relevanță mai imediată pentru cetățenii obișnuiți sunt măsurile propuse în vederea 
facilitării recunoașterii actelor publice și de stare civilă într-un alt stat membru, deoarece 
absența unei astfel de recunoașteri automate constituie unul dintre principalele obstacule care 
împiedică libertatea de mișcare a cetățenilor. În prezent, sunt pe cale de a fi prezentate două 
propuneri: una referitoare la renunțarea la formalitățile legate de actele publice (apostile, 
legalizări, traduceri legalizate etc.), publicată în aprilie 2013 și o alta privind recunoașterea 
reciprocă a efectelor actelor de stare civilă, așteptată la sfârșitul anului 2013 (acoperind o 
listă limitată de situații ținând de starea civilă, cum sunt căsătoriile, schimbarea numelui etc.). 
Parlamentul consideră că ambele aceste inițiative sunt extrem de importante.

În sfârșit, în domeniul protecției adulților vulnerabili, aspect care preocupă comisia de câtva 
timp1, Comisia a anunțat în planul său de acțiune că nu va întreprinde nicio acțiune, deoarece 
statele membre sunt cele care trebuie să decidă dacă aderă la Convenția de la Haga 2000 
privind protecția internațională a adulților. Conferința de la Haga indică faptul că această 
convenție a intrat în vigoare în numai 6 state membre și că ea a fost semnată, dar nu și 
ratificată, de încă 7 state membre2. În acest sens, este deosebit de regretabil că Comisia nu a 
făcut încă nici un pas către legislația europeană în materie, în pofida concluziilor rezoluției 
din 2008.

1.2. Drept civil procedural

În ceea ce privește procedura civilă, una dintre preocupările majore ale comisiei a fost aceea 
de introduce standarde minimale pentru procedura civilă, care să oglindească ambiția de a 
oferi garanții de nivel ridicat cetățenilor care recurg la sistemul judiciar, așa cum sunt ele 
exprimate de tabloul de bord al UE privind justiția3. Comisia a anunțat o propunere pentru 
2014, însă nu este încă clar dacă propunerea va fi legislativă sau nu.

În plus, având în vedere în special îmbunătățirea protecției drepturilor consumatorilor, 
Parlamentul a solicitat o inițiativă europeană care să facă posibile procedurile de recurs 
colectiv4. În documentul său de monitorizare din 18 aprilie 20125, Comisia a promis o 
                                               
1 A se vedea punctul 95 din Rezoluția din 25 noiembrie 2009 și Rezoluția din 18 decembrie 2008 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 Comunicarea Comisiei intitulată „Tabloul de bord al UE privind justiția: un instrument pentru promovarea 
justiției eficace și a creșterii”, 27 martie 2013.
4 Rezoluția din 2 februarie 2012 (P7_TA(2012)0021) și punctul 95 din Rezoluția din 25 noiembrie 2009.
5 SP(2012)160.
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inițiativă legislativă sau nelegislativă privind un cadru european pentru căile de atac colective 
în 2012, însă aceasta încă nu a apărut.

2. Dreptul comercial

În domeniul dreptului comercial, Comisia a prezentat o propunere de regulament privind 
ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare1, care ar 
împiedica debitorii să se sustragă de la executarea datoriilor lor profitând de întârzierile din 
cadrul procesului de poprire asigurătorie a conturilor bancare. Obiectivul raportorului 
Raffaele Baldassarre este acela de a asigura că procedura de înghețare temporară a unor astfel 
de conturi bancare în așteptarea executării este cât mai expeditivă posibil, respectându-se 
totodată dreptul la apărare. Din cauza complexității problemei, finalizarea dosarului a 
necesitat mai mult timp decât s-a anticipat, dar legislația adoptată este așteptată în curând.

În ceea ce privește dreptul societăților, Comisia nu s-a conformat încă cererii Parlamentului2

referitoare la o a 14-a directivă privind dreptul societăților, care să acopere aspectele 
nesoluționate legate de mutarea sediilor societăților. Comisia consideră că necesitatea unei 
astfel de legislații nu a fost constatată, date fiind rezultatele unei consultări publice din 20123.

Cu privire la societatea privată europeană, solicitată și ea de Parlament în Rezoluția din 23 
noiembrie 20104, această importantă propunere a fost abandonată de facto în 2009, dat fiind 
că în Consiliu nu s-a putut obține unanimitatea. Comisia nu a făcut încă niciun pas pentru 
reactualizarea propunerii.

În sfârșit, Comisia a prezentat o propunere5 de modificare a Regulamentului privind 
insolvența. Scopul modificării (raportor: Klaus-Heiner Lehne ) este acela de a extinde sfera 
de aplicare a regulamentului prin redefinirea „procedurilor de insolvență”, astfel încât să 
acopere un număr mai mare de cazuri și să îmbunătățească funcționarea regulamentului prin 
amendarea normelor privind competența, inițierea procedurilor secundare, precum și 
insolvența mai multor societăți aparținând aceluiași grup.

3. Dreptul familiei

Regulamentul Roma III6 privind legea aplicabilă divorțului și separării de corp (raportor: 
Tadeusz Zwiefka) a fost adoptat în 2010 prin procedura de cooperare consolidată, în prezent 
la acesta fiind parte un număr de 15 state membre. Aceasta este singurul act legislativ din 
domeniul cooperării judiciare în materie civilă deja aplicabil, care stipulează norme clare cu 
privire la legea care se aplică la desfacerea căsătoriilor.

Programul de la Stockholm avea, de asemenea, în vedere adoptarea legislației privind 

                                               
1 COM(2011) 0445.
2 Rezoluția din 2 februarie 2012 (P7_TA(2012)0021) și punctele 33 și 34 din Rezoluția din 23 noiembrie 2010.
3 Documentul de monitorizare din 18 aprilie 2012, SP(2012)260/2.
4 Punctele 33 și 34
5 COM(2012) 0744.
6 Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp, JO L 343, 29.12.2010, p. 10.
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regimurile matrimoniale ale bunurilor1 și consecințele patrimoniale ale parteneriatelor 
înregistrate2, cuprinzând prevederi referitoare la competență, legea aplicabilă și 
recunoașterea și punerea în executare a hotărârilor. În prezent, cele două dosare (raportoare: 
Alexandra Thein) sunt analizate de Parlament, iar aprobarea lor este așteptată în cursul acestui 
an. Consiliul va lua decizia finală prin procedura de consultare.

Parlamentul a solicitat, de asemenea, o legislație europeană privind adopțiile3 transfrontaliere, 
deoarece acesta este un domeniu în care numeroase familii au indicat că s-au confruntat cu 
dificultăți legate de recunoașterea hotărârilor pronunțate într-un alt stat membru. Comisia nu a 
adoptat nicio inițiativă în această privință.

În Programul de la Stockholm se propunerea o revizuire a Regulamentului Bruxelles II, în 
special pentru a acoperi aspectul recunoașterii hotărârilor în materia răspunderii părintești. 
Comisia a anunțat o inițiativă legislativă pentru 2013, care să înlocuiască propunerea4 pe care 
a trebuit s-o retragă în 2012.

4. Dreptul internațional privat în general

În cadrul Programului de la Stockholm, principalul proiect în materia dreptului internațional 
privat general a fost acela al revizuirii Regulamentului Bruxelles I5 în vederea simplificării 
procedurilor de punere în executare a hotărârilor într-un alt stat membru și, în particular, 
abrogarea procedurii de exequatur. Sub conducerea raportorului Tadeusz Zwiefka, reformarea 
Regulamentului Bruxelles I a fost finalizată în mod satisfăcător6, raționalizând și clarificând 
unele aspecte ale executării transfrontaliere a hotărârilor.

Proiectul având ca obiect o convenție cu privire la hotărârile internaționale, care ar fi 
urmărit obiective similare cu cele ale Regulamentului Bruxelles I la nivel internațional7, sub 
auspiciile Conferinței de la Haga de drept internațional privat, nu s-a bucurat de succesul 
scontat. Negocierile sunt încă în curs de desfășurare și, în ultimii ani, nu au dus la nici un 
progres semnificativ.

Parlamentul a solicitat, de asemenea, introducerea în Regulamentul Roma II8 a unei 
dispoziții care să reglementeze legea aplicabilă obligațiilor necontractuale decurgând din 
încălcările intimității și ale drepturilor legate de personalitate, inclusiv defăimarea. Acest 
aspect a fost reluat într-un mod mai amănunțit în Rezoluția din 10 mai 2012, cu recomandări 
adresate Comisiei în legătură cu modificarea Regulamentului (CE) nr. 864/2007 privind legea 
aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II)9, la care Comisia nu a formulat, până în 
prezent, vreun răspuns, încălcând astfel punctul 16 din Acordul-cadru privind relațiile dintre 
                                               
1 COM(2011) 0126.
2 COM(2011) 0127.
3 A se vedea punctul 95 din Rezoluția din 25 noiembrie 2009.
4 COM(2001) 0505.
5 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, JO L 12, 16.1.2001, p. 1.
6 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind 
competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare), JO L 
351, 30.12.2012, p. 1.
7 A se vedea punctul 35 din Rezoluția din 23 noiembrie 2010.
8 A se vedea punctul 95 din Rezoluția din 25 noiembrie 2009.
9 P7_TA(2012)0200.
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Parlamentul European și Comisia Europeană1.

Un alt act legislativ important rămas nefinalizat este un regulament privind regimul 
termenelor de prescripție pentru accidentele rutiere transfrontaliere. Din cauza 
disparităților dintre normele existente în diferite state membre, adesea este foarte dificil să se 
facă dreptate în aceste cazuri. Comisia intenționa să prezinte propunerea în 2011, dar fără ca 
documentul să fi fost încă dezbătut.

În sfârșit, având în vedere că legislația din domeniul dreptului internațional privat a devenit 
foarte fragmentată, existând un număr relativ mare de instrumente sectoriale specifice care 
acoperă aspecte diferite, Parlamentul a solicitat adoptarea unui Cod european de drept 
internațional privat2. Scopul ar fi acela de a armoniza prevederile de drept internațional 
privat din diferite domenii și, în același timp, să asigure eliminarea oricăror lacune din 
corpusul normativ.

5. Obiective generale în domeniul cooperării judiciare în materie civilă

Pentru atingerea diverselor obiective specifice ale Programului de la Stockholm, în afara 
actelor legislative individuale, este important să se asigure accesul satisfăcător al tuturor 
părților interesate la justiție și la legislația UE.

Un pas important este dezvoltarea în continuare a proiectelor e-justiție3, permițând accesul 
direct al cetățenilor la informațiile juridice și la justiție prin furnizarea online de informații 
esențiale și rularea anumitor aplicații prin calculator, de la distanță. În această privință, au fost 
făcute unele progrese, dar mai rămân multe de făcut.

Formarea juridică europeană este, de asemenea, foarte importantă dacă este să fie creată o 
cultură judiciară europeană care să permită extinderea procedurilor de recunoaștere 
reciprocă4. În această privință, este foarte importantă activitatea desfășurată în cadrul Rețelei
de Formare Judiciară Europeană și al Academiei de Drept European. În afară de aceasta, 
programul pilot al Comisiei privind formarea judecătorilor și a persoanelor care exercită 
profesiuni juridice s-a pus, în sfârșit, în mișcare5.

6. Concluzie

Scurta privire de ansamblu asupra progreselor înregistrate în legătură cu Programul de la 
Stockholm în domeniul cooperării judiciare în materie civilă indică faptul că au fost adoptate 
unele acte legislative foarte promițătoare, dar că foarte puține dintre acestea sunt deja aplicate, 
din cauza duratei mari a perioadelor legislative și de punere în aplicare. Un număr 
considerabil de propuneri legislative sunt încă în curs de a fi analizate de colegiuitori. Totuși, 
cu un an înainte de alegerile din 2014 și de sfârșitul planificat al Programului de la 
Stockholm, este de remarcat că, într-un număr semnificativ de cazuri, propunerea Comisiei se 
lasă, încă, așteptată. În plus, nepreluarea ideilor Parlamentului în propunerile Comisiei este, 
                                               
1 JO L 304, 20.11.2010, p. 47.
2 A se vedea punctul 95 din Rezoluția din 25 noiembrie 2009.
3 A se vedea punctele 107, 108, 109 și 110 din Rezoluția din 25 noiembrie 2009.
4 A se vedea punctele 105 și 106 din Rezoluția 25 noiembrie 2009 și punctele 5 – 13 din Rezoluția din 23 
noiembrie 2010.
5 JO S 132, 12.7.2012, 218282.
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sincer, dezamăgitoare.


