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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz consideră că eficientizarea activității de recuperare a creanțelor 
transfrontaliere va favoriza creșterea competitivității pe piața unică. Complexitatea 
procedurilor pentru recuperarea creanțelor transfrontaliere are efecte economice negative și 
afectează în primul rând întreprinderile care efectuează schimburi comerciale sau care 
furnizează servicii în alte state membre. O premisă-cheie pentru ca piața unică să aibă condiții 
egale de concurență trebuie să fie accesul funcțional și la costuri abordabile la recuperarea 
transfrontalieră a datoriilor. Este important ca definiția implicațiilor transfrontaliere să fie 
clară. În acest sens, raportoarea pentru aviz optează pentru o definiție pozitivă și nu negativă.  

Procedura europeană de indisponibilizare a conturilor bancare este o alternativă la procedura 
judiciară internă de luare a unei măsuri asiguratorii. Desfășurarea procedurii de emitere a 
ordonanței de indisponibilizare, fără notificarea debitorului, asigură eficacitatea aplicării 
ordonanței de indisponibilizare. Totodată, echilibrul dintre drepturile creditorilor de a-și 
recupera creanțele și protecția adecvată a debitorilor trebuie consolidat. Raportoarea pentru 
aviz consideră necesară consacrarea obligației depunerii unei garanții de către creditor, al 
cărei cuantum urmează să fie lăsat la aprecierea instanței, precum și clarificarea unor termeni 
cum ar fi temeinicia creanței. În același timp, principiul celerității desfășurării procedurilor 
judiciare trebuie să fie asigurat prin stabilirea unor termene scurte și precise pentru emiterea și 
executarea ordonanței de indisponibilizare. 

Raportoarea pentru aviz consideră că divulgarea activelor trebuie să se limiteze la activele 
necesare acoperirii creanțelor. Sumele necesare acoperirii nevoilor vitale ale debitorului 
trebuie să fie scutite de indisponibilizare. În același timp, băncile ar trebui să își acopere 
costurile pentru serviciile legate de executarea ordonanței asiguratorii. Este însă necesar ca 
aceste costuri să reflecte în mod veridic cheltuielile reale suportate de către bănci pentru 
furnizarea acestor servicii, respectând principiile proporționalității și nediscriminării.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezentul regulament ar trebui să ofere 
suficiente garanții pentru a preveni 
abuzurile în acest domeniu. În special, cu 
excepția cazului în care creditorul are deja 
o hotărâre executorie în statul membru de 
executare, instanța ar trebui să poată 

(15) Prezentul regulament ar trebui să ofere 
suficiente garanții pentru a preveni 
abuzurile în acest domeniu. În special, cu 
excepția cazului în care creditorul are deja 
o hotărâre executorie în statul membru de 
executare, instanța ar trebui să impună
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impune creditorului să ofere garanții care 
să asigure despăgubiri pentru eventualele 
prejudicii suferite de debitor ca urmare a 
unei ordonanțe nejustificate. Condițiile în 
care creditorul va fi obligat să 
despăgubească debitorul pentru un astfel de 
prejudiciu ar trebui să fie reglementate de 
dreptul intern. În cazul în care legislația 
unui stat membru nu prevede 
răspunderea legală a reclamantului, 
prezentul regulament nu ar trebui să 
excludă posibilitatea de a recurge la 
măsuri cu efect echivalent, cum ar fi 
obligația reclamantului de a acorda 
despăgubiri.

creditorului să ofere garanții care să 
asigure despăgubiri pentru eventualele 
prejudicii suferite de debitor ca urmare a 
unei ordonanțe nejustificate, cuantumul 
acestor garanții fiind stabilit de instanța 
competentă și fiind dependent de 
cuantumul datoriei. Condițiile detaliate în 
care creditorul va fi obligat să 
despăgubească debitorul pentru un astfel de 
prejudiciu ar trebui să fie reglementate de 
dreptul intern, dar statele membre ar 
trebui să se asigure că au fost instituite 
dispoziții pentru despăgubirea 
persoanelor prejudiciate de utilizarea 
abuzivă a ordonanței asiguratorii.

Justificare

Consacrarea obligației depunerii unei garanții de către creditor este necesară, având în 
vedere condițiile insuficient de stricte care fundamentează emiterea ordonanței asiguratorii; 
cuantumul garanției este stabilit de către instanța competentă.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În scopul de a se asigura o executare 
rapidă a ordonanței asiguratorii, 
regulamentul ar trebui să prevadă ca 
transmiterea ordonanței de la instanța 
emitentă la bancă să fie efectuată prin 
notificare sau comunicare directă, astfel 
cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 
1393/2007 privind notificarea sau 
comunicarea în statele membre a actelor 
judiciare și extrajudiciare în materie civilă 
sau comercială. Prezentul regulament ar 
trebui, de asemenea, să prevadă norme 
corespunzătoare privind executarea 
ordonanței de către bancă și să oblige 
banca să declare dacă prin intermediul 
ordonanței s-au putut indisponibiliza 
fonduri ale debitorului.

(17) În cazul în care un reclamant a 
obținut deja o hotărâre judecătorească 
sau un alt titlu executoriu pe fond și în 
scopul de a se asigura o executare rapidă a 
ordonanței asiguratorii, prezentul 
regulament ar trebui să prevadă ca 
transmiterea ordonanței de la instanța 
emitentă la bancă să fie efectuată prin 
notificare sau comunicare directă, astfel 
cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 
1393/2007 privind notificarea sau 
comunicarea în statele membre a actelor 
judiciare și extrajudiciare în materie civilă
sau comercială. Prezentul regulament ar 
trebui, de asemenea, să prevadă norme 
corespunzătoare privind executarea 
ordonanței de către bancă și să oblige 
banca să declare dacă prin intermediul 
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ordonanței s-au putut indisponibiliza 
fonduri ale debitorului.

Justificare

În conformitate cu propunerea Comisiei, nu ar trebui să se aplice cerința cu privire la 
exequatur în cazul în care o hotărâre judecătorească pe fond a stabilit deja că creditorul are 
dreptul la o anumită sumă, întrucât ordonanța asiguratorie nu face decât să permită unei 
persoane să solicite obținerea bunurilor care îi revin de drept.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În cazul în care un reclamant nu a 
obținut încă o hotărâre judecătorească 
sau un alt titlu executoriu pe fond, 
ordonanța asiguratorie poate să facă 
obiectul unei proceduri minimale 
proporționale în fața instanțelor din statul 
membru în care sunt deținute conturile 
respective. Aceste proceduri în instanță 
trebuie limitate la ceea ce este necesar 
pentru a asigura protecția adecvată a 
debitorului. Debitorul nu trebuie să fie 
informat în legătură cu această procedură 
până la punerea în executare a 
ordonanței asiguratorii.

Justificare

Pentru a permite statelor membre să garanteze că cetățenii lor sunt protejați de utilizarea 
abuzivă și rău-intenționată a procedurilor de exequatur în ceea ce privește ordonanțele 
asiguratorii, acestea ar trebui să fie în măsură să asigure că pe teritoriul lor aplicarea 
ordonanțelor asiguratorii este supusă cerințelor cu privire la exequatur. Aceste proceduri nu 
ar trebui să anticipeze decizia instanței de origine cu privire la fondul cererii reclamantului 
de emitere a unei ordonanțe asiguratorii, ci ar trebui să poată stabili dacă au fost instituite 
suficiente măsuri de protecție.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dreptul debitorului de la un proces 
echitabil ar trebui să fie protejat în cadrul 
procedurii de emitere a unei ordonanțe 
asiguratorii. Aceasta implică în special 
obligația de a notifica sau comunica 
pârâtului ordonanța și toate documentele 
prezentate de reclamant imediat după 
executarea ordonanței și dreptul pârâtului 
de a solicita o revizuire a acesteia. 
Competența pentru soluționarea căilor de 
atac ar trebui să aparțină instanței care a 
emis ordonanța, cu excepția cazurilor în 
care se contestă aspecte legate de 
executare. Cu toate acestea, în cazul în 
care pârâtul are calitatea de consumator, 
angajat sau asigurat, acesta ar trebui să 
fie în măsură să solicite o revizuire a 
ordonanței în fața instanțelor din statul
membru unde își are domiciliul. De 
asemenea, debitorul ar trebui să aibă 
dreptul de a elibera fondurile din cont dacă 
oferă garanții alternative.

(18) Dreptul debitorului de la un proces 
echitabil ar trebui să fie protejat în cadrul 
procedurii de emitere a unei ordonanțe 
asiguratorii. Aceasta implică în special 
obligația de a notifica sau comunica 
pârâtului ordonanța și toate documentele 
prezentate de reclamant imediat după 
executarea ordonanței și dreptul pârâtului 
de a solicita o revizuire a acesteia. 
Competența pentru revizuirea acestei 
ordonanțe ar trebui să aparțină instanței 
care a emis ordonanța, cu excepția 
cazurilor în care se contestă aspecte legate 
de executare. Cu toate acestea, pârâtul ar 
trebui să fie în măsură să solicite o 
revizuire a ordonanței în fața instanțelor 
dintr-un stat membru unde deține conturi, 
vizând executarea ordonanței în statul 
membru respectiv. De asemenea, debitorul 
ar trebui să aibă dreptul de a elibera 
fondurile din cont dacă oferă garanții 
alternative.

Justificare

Pentru a contesta o ordonanță asiguratorie de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel 
cum se aplică aceasta pe teritoriul UE, debitorul ar trebui să solicite o revizuire a ordonanței 
respective în fața instanței care a emis ordonanța; însă, pentru a asigura protecția 
cetățenilor, care pot să locuiască și să dețină conturi în mai multe state membre, aceștia ar 
trebui să fie în măsură să conteste executarea unei ordonanțe în fața instanțelor fiecărui stat 
membru unde dețin conturi, vizând executarea ordonanței în statul membru respectiv.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
creanțelor pecuniare în materie civilă și 
comercială cu implicații transfrontaliere, 
astfel cum sunt definite în articolul 3, 
indiferent de natura instanței. 

(1) Prezentul regulament se aplică 
creanțelor în materie civilă și comercială 
cu implicații transfrontaliere, astfel cum 
sunt definite în articolul 3, indiferent de 
natura instanței. Regulamentul nu se aplică, 
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Regulamentul nu se aplică, în special, în 
materie fiscală, vamală sau administrativă.

în special, în materie fiscală, vamală sau 
administrativă.

Justificare

Termenul de „creanță” este deja definit de articolul 4 alineatul (7) ca un drept existent 
asupra unei sume de bani specifice sau determinabile.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament nu se aplică 
conturilor bancare care, în conformitate cu 
legea care reglementează imunitatea la 
executare în statul membru în care este 
deschis contul, sunt exceptate de la 
indisponibilizare sau sistemelor de 
decontare a titlurilor de valoare, desemnate 
de statele membre în conformitate cu 
articolul 10 din Directiva 98/26/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

(3) Prezentul regulament nu se aplică 
conturilor bancare care, în conformitate cu 
legea care reglementează imunitatea la 
executare în statul membru în care este 
deschis contul, sunt exceptate de la 
indisponibilizare sau conturilor deschise 
în cadrul sistemelor de plăți și sistemelor 
de decontare a titlurilor de valoare, 
desemnate de statele membre în 
conformitate cu articolul 10 din Directiva 
98/26/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului.

Justificare

Exceptarea de la aplicarea regulamentului ar trebui să vizeze toate conturile deschise în 
cadrul sistemelor desemnate potrivit Directivei 98/26/CE (sistemele de decontare a 
operațiunilor cu instrumente financiare și sistemele de plăți), și nu doar sistemele de 
decontare a titlurilor de valoare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, se 
consideră că un caz are implicații 
transfrontaliere, cu excepția cazului în 
care instanța sesizată cu cererea de emitere 

În sensul prezentului regulament, un caz 
are implicații transfrontaliere, dacă oricare 
dintre următoarele elemente:
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a unei ordonanțe asiguratorii, toate
conturile bancare ce urmează a fi 
indisponibilizate prin ordonanță și părțile 
se află sau își au domiciliul în același stat 
membru.

- instanța sesizată cu cererea de emitere a 
unei ordonanțe asigurătorii,
- oricare dintre conturile bancare ce 
urmează a fi indisponibilizate prin 
ordonanță sau
- domiciliul oricăreia dintre părți
nu este situat pe teritoriul aceluiași stat 
membru.

Justificare
Pentru mai multă claritate, definiția implicațiilor transfrontaliere ar trebui să fie o definiție 
pozitivă și nu negativă [a se vedea, de exemplu, utilizarea definițiilor din Regulamentul (CE) 
nr. 1896/2006 privind procedura europeană a somației de plată sau Regulamentul (CE) nr. 
861/2007 privind procedura europeană a cererilor cu valoare redusă].

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Momentul care servește drept bază pentru 
a stabili caracterul transfrontalier al unei 
cauze este data la care instanța 
judecătorească competentă primește 
formularul de cerere de emitere a unei 
ordonanțe asiguratorii.

Justificare

Este necesar să se precizeze momentul la care sunt analizate elementele care determină 
caracterul transfrontalier al cauzei [a se vedea, de exemplu, Regulamentul (CE) nr. 
1896/2006 privind procedura europeană a somației de plată sau Regulamentul (CE) nr. 
861/2007 privind procedura europeană a cererilor cu valoare redusă].
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „bancă” înseamnă o întreprindere a 
cărei activitate constă în a primi de la 
public depozite sau alte fonduri 
rambursabile și în a acorda credite în cont 
propriu;

2. „bancă” înseamnă o instituție de credit a 
cărei activitate constă în a primi de la 
public depozite sau alte fonduri 
rambursabile și în a acorda credite în cont 
propriu;

Justificare

Pentru definiția băncii ar trebui utilizată terminologia de „instituție de credit”, consacrată de 
altfel prin Directiva 2006/48/CE privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de 
credit.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 11 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se referă la semnătura și la conținutul 
actului autentic și

(a) se referă la semnătura și la conținutul 
actului autentic, stabilirea identității 
părților și exprimarea consimțământului 
acestora cu privire la conținutul actului și 
data acestuia, și

Justificare

Autenticitatea unui înscris se referă și la stabilirea identității părților, exprimarea 
consimțământului acestora cu privire la conținutul înscrisului și data acestuia.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reclamantul solicită emiterea unei 
ordonanțe asiguratorii înainte de inițierea 
acțiunii pe fond împotriva pârâtului sau în 

(a) creditorul solicită emiterea unei 
ordonanțe asiguratorii înainte de inițierea 
acțiunii pe fond împotriva debitorului sau 
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orice moment pe durata acesteia; în orice moment pe durata acesteia;

Justificare

Nu putem vorbi de reclamant și pârât înainte de declanșarea procedurilor judiciare, ci 
eventual de creditor și debitor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reclamantul a obținut o hotărâre, o 
tranzacție judiciară sau un act autentic 
împotriva pârâtului, care este executoriu în 
statul membru de origine, dar încă nu a fost 
declarat executoriu în statul membru de 
executare, în cazul în care o astfel de 
declarație este necesară.

(b) creditorul a obținut o hotărâre, o 
tranzacție judiciară sau un act autentic 
împotriva debitorului, care este executoriu 
în statul membru de origine, dar încă nu a 
fost declarat executoriu în statul membru 
de executare, în cazul în care o astfel de 
declarație este necesară.

Justificare

Nu putem vorbi de reclamant și pârât înainte de declanșarea procedurilor judiciare, ci 
eventual de creditor și debitor.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Secțiunea 2 se aplică situațiilor în care 
reclamantul solicită emiterea unei 
ordonanțe asiguratorii după obținerea unei 
hotărâri, a unei tranzacții judiciare sau a
unui act autentic împotriva pârâtului care 
este executoriu de drept în statul membru 
de executare sau care a fost declarat 
executoriu în statul respectiv.

(2) Secțiunea 2 se aplică situațiilor în care 
creditorul solicită emiterea unei ordonanțe 
asiguratorii după obținerea unei hotărâri, a 
unei tranzacții judiciare sau a unui act 
autentic împotriva debitorului care este 
executoriu de drept în statul membru de 
executare sau care a fost declarat 
executoriu în statul respectiv.

Justificare

Nu putem vorbi de reclamant și pârât înainte de declanșarea procedurilor judiciare, ci 
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eventual de creditor și debitor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența pentru emiterea unei 
ordonanțe asiguratorii aparține instanțelor 
din statul membru în care trebuie inițiată 
acțiunea pe fond, în conformitate cu 
normele aplicabile în materie de 
competență. În cazul în care sunt 
competente mai multe instanțe pentru 
soluționarea fondului, este competentă 
instanța din statul membru în care 
reclamantul a inițiat acțiunea pe fond sau 
intenționează să inițieze acțiunea pe fond.

(2) Competența pentru emiterea unei 
ordonanțe asiguratorii aparține instanțelor 
din statul membru în care trebuie inițiată 
acțiunea pe fond, în conformitate cu 
normele aplicabile în materie de 
competență. În cazul în care sunt 
competente mai multe instanțe pentru 
soluționarea fondului, este competentă 
instanța din statul membru în care 
reclamantul a inițiat acțiunea pe fond.

Justificare

Excluderea cuvintelor „sau intenționează să inițieze acțiunea pe fond” a fost făcută pentru a 
minimaliza ambiguitatea în cazul stabilirii instanței competente.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creanța față de pârât pare să fie
întemeiată;

(a) creanța față de pârât este întemeiată; 

Justificare

Pentru consolidarea echilibrului dintre drepturile pârâtului și reclamantului, creanța față de 
pârât trebuie să fie întemeiată.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creanța se consideră întemeiată în sensul 
literei (a) în cazul în care se stabilește că, 
între altele:
- creanța este certă;
- creanța este exigibilă;
- acțiunea pe fond a fost introdusă în 
instanță.

Justificare

Pentru consolidarea echilibrului dintre drepturile pârâtului și reclamantului, textul 
regulamentului ar trebui să ofere criterii pentru stabilirea temeiniciei creanței împotriva 
debitorului.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care reclamantul a obținut 
deja o hotărâre, o tranzacție judiciară sau 
un act autentic vizând plata unei sume de 
bani împotriva pârâtului, care este
executoriu în statul membru de origine și 
poate fi recunoscută în statul membru de 
executare în conformitate cu instrumentele 
aplicabile dreptului Uniunii, condiția 
prevăzută la alineatul (1) litera (a) se 
consideră a fi îndeplinită.

(2) Condiția prevăzută la alineatul (1) 
primul paragraf litera (a) se consideră a fi 
îndeplinită în cazul în care reclamantul a 
obținut deja o hotărâre, o tranzacție 
judiciară sau un act autentic, executoriu în 
statul membru de origine și care poate fi 
recunoscut în statul membru de executare 
în conformitate cu instrumentele aplicabile 
dreptului Uniunii, prin care se stabilește 
sau, după caz, se constată că creanța are 
ca obiect plata unei sume de bani pentru a
cărei realizare se solicită emiterea 
ordonanței asiguratorii.

Justificare

Reformularea textului este necesară pentru mai multă claritate și pentru consolidarea 
echilibrului dintre drepturile pârâtului și ale reclamantului.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de emiterea unei ordonanțe 
asiguratorii, instanța poate impune 
reclamantului furnizarea unei sume ca 
garanție sau o asigurare echivalentă pentru 
a se asigura despăgubiri pentru orice 
prejudiciu suferit de către pârât, în măsura 
în care reclamantul este obligat să 
compenseze aceste prejudicii în temeiul 
legislației naționale.

Înainte de emiterea unei ordonanțe 
asiguratorii, instanța impune reclamantului 
furnizarea unei sume ca garanție sau o 
asigurare echivalentă pentru a se asigura 
despăgubiri pentru orice prejudiciu suferit 
de către pârât. Reclamantul este obligat să 
compenseze aceste prejudicii în cazul în 
care instanța care a emis ordonanța 
asiguratorie decide, după revizuire, că 
reclamantul a solicitat în mod necuvenit 
ordonanța asiguratorie.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când o cerere de emitere a unei 
ordonanțe asiguratorii se efectuează înainte 
de inițierea acțiunii pe fond, reclamantul 
trebuie să inițieze această procedură în 
termen de 30 de zile de data emiterii 
ordonanței sau într-un termen mai scurt 
stabilit de instanța emitentă, în caz contrar 
ordonanța fiind revocabilă în conformitate 
cu articolul 34 alineatul (1) litera (b) sau cu 
articolul 35 alineatul (2).

Atunci când o cerere de emitere a unei 
ordonanțe asiguratorii se efectuează înainte 
de inițierea acțiunii pe fond, reclamantul 
trebuie să inițieze această procedură în 
termen de 30 de zile calendaristice de la 
data emiterii ordonanței sau într-un termen 
mai scurt stabilit de instanța emitentă, în 
caz contrar ordonanța fiind revocabilă în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (1) 
litera (b) sau cu articolul 35 alineatul (2).

Justificare

Este necesară precizarea concretă a termenului de 30 de zile calendaristice.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fie (c) oricare dintre următoarele informații:

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) posibilitatea de a obliga toate băncile de 
pe teritoriul statului să informeze dacă 
pârâtul deține un cont la acestea;

(a) posibilitatea de a obliga toate băncile de 
pe teritoriul statului să informeze 
autoritățile competente dacă pârâtul deține 
un cont la acestea;

Justificare

Este necesar să se precizeze că autoritățile competente sunt informate.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă reclamantul a obținut o hotărâre 
judecătorească, o tranzacție judiciară sau 
un act autentic privind fondul, care este 
executoriu în statul membru de origine, sau 
în cazurile menționate la articolul 5 
alineatul (2), până când efectele ordonanței 
asiguratorii sunt înlocuite de efectele 
echivalente ale unei măsuri de executare 
silită în conformitate cu legislația 
națională, cu condiția ca, în primul caz, 
reclamantul să fi lansat procedura de 
executare în termen de 30 de zile de la data 
la care hotărârea, tranzacția judiciară sau 
actul autentic a fost notificat sau a devenit 

(b) dacă reclamantul a obținut o hotărâre 
judecătorească, o tranzacție judiciară sau 
un act autentic privind fondul, care este 
executoriu în statul membru de origine, sau 
în cazurile menționate la articolul 5 
alineatul (2), până când efectele ordonanței 
asiguratorii sunt înlocuite de efectele 
echivalente ale unei măsuri de executare 
silită în conformitate cu legislația 
națională, cu condiția ca, în primul caz, 
reclamantul să fi lansat procedura de 
executare în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data la care hotărârea,
tranzacția judiciară sau actul autentic a fost 
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executoriu, luându-se în calcul data cea 
mai tardivă.

notificat sau a devenit executoriu, luându-
se în calcul data cea mai tardivă.

Justificare

Este necesară precizarea concretă a termenului de 30 de zile calendaristice.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Calea de atac trebuie introdusă în 
termen de 30 de zile de la data notificării 
deciziei menționate la alineatul (1).

(2) Calea de atac trebuie introdusă în 
termen de 30 de zile calendaristice de la
data notificării deciziei menționate la 
alineatul (1).

Justificare

Este necesară precizarea concretă a termenului de 30 de zile calendaristice.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

O ordonanță asiguratorie emisă într-un stat 
membru în conformitate cu articolul 6 
alineatul (2) și cu articolul 14 alineatul (1) 
este recunoscută și executorie într-un alt 
stat membru, fără să fie necesară o hotărâre 
de încuviințare a executării și fără să existe 
vreo posibilitate de a se opune 
recunoașterii sale.

O ordonanță asiguratorie emisă într-un stat 
membru în circumstanțe precum cele 
menționate la articolul 5 alineatul (2) și la
articolul 14 alineatul (1) este recunoscută și 
executorie într-un alt stat membru, fără să 
fie necesară o hotărâre de încuviințare a 
executării și fără să existe vreo posibilitate 
de a se opune recunoașterii sale.

Justificare

Ar trebui să fie clar că procedura de exequatur este abolită doar în cazul în care reclamantul 
a obținut o hotărâre pe fond, astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (2).
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pârâtului i se notifică sau comunică 
ordonanța asiguratorie și toate 
documentele depuse la instanță sau la 
autoritatea competentă în vederea 
obținerii ordonanței, fără întârzieri 
nejustificate, după ce s-a efectuat 
notificarea sau comunicarea către bancă în 
conformitate cu articolul 24 și banca a emis 
declarația prevăzută la articolul 27.

(1) În cel mult o zi lucrătoare după ce s-a 
efectuat notificarea sau comunicarea către 
bancă în conformitate cu articolul 24 și 
banca a emis declarația prevăzută la 
articolul 27, pârâtului i se notifică sau i se 
comunică ordonanța asiguratorie și toate 
documentele depuse la instanță sau la 
autoritatea competentă în vederea 
obținerii ordonanței.

Justificare

Este necesară stabilirea cu exactitate a termenului de notificare sau comunicare către pârât a 
ordonanței asiguratorii și a tuturor documentelor depuse la instanță sau la autoritatea 
competentă în vederea obținerii ordonanței.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care fondurile din contul 
desemnat în ordonanța asiguratorie în 
conformitate cu alineatul (1) sunt formate 
din instrumente financiare, valoarea lor se 
stabilește prin trimitere la cursul pieței 
relevante aplicabil la data executării.

(3) În cazul în care fondurile din contul 
desemnat în ordonanța asiguratorie în 
conformitate cu alineatul (1) sunt formate 
din instrumente financiare, valoarea lor se 
stabilește prin trimitere la cursul pieței 
relevante aplicabil la data executării. În 
cazul în care valoarea fondurilor din cont 
depășește suma specificată în ordonanța 
asiguratorie, banca trebuie să determine 
instrumentele financiare la care se aplică 
ordonanța asiguratorie. În cazul în care 
debitorul contestă decizia băncii, acesta 
poate solicita o revizuire a deciziei 
respective de către instanța competentă 
din statul membru unde este deținut 
contul.
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Justificare

În cazurile în care contul conține diferite instrumente financiare, este necesar să se precizeze 
care dintre instrumentele în cauză sunt afectate de ordonanța asiguratorie.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă moneda fondurilor deținute în 
cont nu este aceeași cu cea în care a fost 
emisă ordonanța asiguratorie, banca 
efectuează conversia sumei prin trimitere la 
cursul de schimb oficial din ziua executării.

(4) Dacă moneda fondurilor deținute în 
cont nu este aceeași cu cea în care a fost 
emisă ordonanța asiguratorie, banca 
efectuează conversia sumei prin trimitere la 
cursul de schimb oficial din statul membru 
în care este deținut contul valabil în ziua
executării.

Justificare

Este oportun să se precizeze la care curs oficial va fi efectuată conversia sumei de către 
bancă.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Căi de atac aflate la dispoziția pârâtului în 
statul membru de origine

Dreptul pârâtului la o revizuire a 
ordonanței asiguratorii

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu excepția revizuirii prevăzute la 
alineatul (1) litera (b), cererea de revizuire 
se introduce cu promptitudine, în orice caz 
în termen de 45 de zile de la data la care 

(2) Cu excepția revizuirii prevăzute la 
alineatul (1) litera (b), cererea de revizuire 
se introduce cu promptitudine, și în orice 
caz în termen de 45 de zile calendaristice
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pârâtul a luat efectiv cunoștință de 
conținutul ordonanței și era în măsură să 
reacționeze.

de la data la care pârâtul a luat efectiv 
cunoștință de conținutul ordonanței și era 
în măsură să reacționeze în legătură cu 
acesta.

Justificare

Este necesară precizarea concretă a termenului de 45 de zile calendaristice.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cererea de revizuire se înaintează 
instanței care a emis ordonanța 
asiguratorie. Cererea se depune utilizând 
formularul prevăzut în anexa IV și prin 
orice mijloace de comunicare, inclusiv 
mijloace electronice.

(3) Cererea de revizuire a ordonanței 
asiguratorii, astfel cum se aplică aceasta 
pe teritoriul Uniunii, se înaintează 
instanței care a emis ordonanța 
asiguratorie. Cererea se depune utilizând 
formularul prevăzut în anexa IV și prin 
orice mijloace de comunicare, inclusiv 
mijloace electronice.

Justificare

Pentru a contesta o ordonanță asiguratorie de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel 
cum se aplică aceasta pe teritoriul UE, debitorul ar trebui să solicite o revizuire a ordonanței 
respective în fața instanței care a emis ordonanța; însă, pentru a asigura protecția 
cetățenilor, care pot să locuiască și să dețină conturi în mai multe state membre, aceștia ar 
trebui să fie în măsură să conteste executarea unei ordonanțe în fața instanțelor fiecărui stat 
membru unde dețin conturi, vizând executarea ordonanței în statul membru respectiv.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere drepturilor 
pârâtului în conformitate cu articolul 35, 
un pârât poate să adreseze o cerere de 
revizuire a ordonanței asiguratorii și unei 
instanțe dintr-un alt stat membru. Orice 
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decizie adoptată de o instanță în temeiul 
prezentului alineat de a anula sau de a 
modifica ordonanța asiguratorie este 
aplicabilă numai în statul membru unde 
se află instanța respectivă.

Justificare

Pentru a contesta o ordonanță asiguratorie de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel 
cum se aplică aceasta pe teritoriul UE, debitorul ar trebui să solicite o revizuire a ordonanței 
respective în fața instanței care a emis ordonanța; însă, pentru a asigura protecția 
cetățenilor, care pot să locuiască și să dețină conturi în mai multe state membre, aceștia ar 
trebui să fie în măsură să conteste executarea unei ordonanțe în fața instanțelor fiecărui stat 
membru unde dețin conturi, vizând executarea ordonanței în statul membru respectiv.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cererea se notifică sau se comunică 
reclamantului în conformitate cu normele 
aplicabile privind notificarea sau 
comunicarea actelor.

(4) Cererea se notifică sau se comunică de 
către instanță reclamantului în 
conformitate cu normele aplicabile privind 
notificarea sau comunicarea actelor.

Justificare

Este necesar să se precizeze că cererea se notifică sau se comunică de către instanță.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Decizia va fi notificată sau comunicată 
imediat băncii sau băncilor în cauză, care o 
vor executa imediat după primire, 
deblocând suma indisponibilizată în 
totalitate sau parțial. De asemenea, decizia 
va fi notificată sau comunicată imediat 
reclamantului, în conformitate cu normele 
aplicabile privind notificarea sau 

(7) Decizia va fi notificată sau comunicată 
de către instanță imediat băncii sau 
băncilor în cauză, care o vor executa 
imediat după primire, deblocând suma 
indisponibilizată în totalitate sau parțial. 
De asemenea, decizia va fi notificată sau 
comunicată de către instanță imediat 
reclamantului, în conformitate cu normele 
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comunicarea actelor. aplicabile privind notificarea sau 
comunicarea actelor.

Justificare

Este necesar să se precizeze că decizia va fi notificată sau comunicată de către instanță.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Căi de atac la dispoziția pârâtului în statul 

membru unde își are domiciliul
În cazul în care pârâtul are calitatea de 
consumator, de angajat sau de asigurat, 
acesta poate înainta cererea de revizuire 
în temeiul articolelor 34 și 35 la instanța 
competentă din statul membru în care este 
domiciliat, instanță pe care statul membru 
trebuie să o notifice Comisiei în 
conformitate cu articolul 48.

Justificare

Pentru a contesta o ordonanță asiguratorie de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel 
cum se aplică aceasta pe teritoriul UE, debitorul ar trebui să solicite o revizuire a ordonanței 
respective în fața instanței care a emis ordonanța; însă, pentru a asigura protecția 
cetățenilor, care pot să locuiască și să dețină conturi în mai multe state membre, aceștia ar 
trebui să fie în măsură să conteste executarea unei ordonanțe în fața instanțelor fiecărui stat 
membru unde dețin conturi, vizând executarea ordonanței în statul membru respectiv.
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