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Amendamentul 24
Angelika Werthmann

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În vederea asigurării securității juridice 
a cuplurilor căsătorite în privința bunurilor 
acestora și a unei anumite previzibilități, 
toate normele aplicabile regimurilor 
matrimoniale trebuie cuprinse într-un 
singur instrument.

(8) În vederea asigurării securității juridice 
a cuplurilor căsătorite în privința bunurilor 
acestora și a unei mai mari certitudini 
juridice cuplurilor căsătorite și 
înregistrate în ceea ce privește regimurile 
bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, 
este necesară armonizarea normelor 
legale în acest domeniu, precum și 
introducerea de norme care să prevadă 
recunoașterea și executarea automată a 
hotărârilor judecătorești referitoare la 
astfel de chestiuni. Acest lucru va elimina 
confuzia actuală în legătură cu aceste 
regimuri cu privire la legea care se aplică, 
care este instanța competentă etc.; și în 
vederea asigurării unei anumite 
previzibilități, toate normele aplicabile 
regimurilor matrimoniale trebuie cuprinse 
într-un singur instrument.

Or. en

Amendamentul 25
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui extins la toate 
aspectele civile privind regimurile 
matrimoniale, ce vizează atât administrarea 
curentă a bunurilor soților, cât și lichidarea 
regimului, ca urmare a separării cuplului 
sau a decesului unuia dintre membri.

(11) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui extins la toate 
aspectele civile privind regimurile 
matrimoniale, ce vizează atât administrarea 
curentă a bunurilor soților, cât și lichidarea 
regimului, ca urmare a separării sau a 
divorțului cuplului sau a decesului unuia 
dintre soți.
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Amendamentul 26
Edite Estrela

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obligațiile de întreținere între soți 
fiind reglementate prin Regulamentul (CE) 
nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 
2008 privind competența, legea aplicabilă, 
recunoașterea și executarea hotărârilor și 
cooperarea în materie de obligații de 
întreținere*, acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie excluse din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, ca și aspectele 
privind validitatea și efectele 
liberalităților, reglementate prin 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă 
obligațiilor contractuale (Roma I).

(12) Obligațiile de întreținere între soți 
fiind reglementate prin Regulamentul (CE) 
nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 
2008 privind competența, legea aplicabilă, 
recunoașterea și executarea hotărârilor și 
cooperarea în materie de obligații de 
întreținere19, acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie excluse din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

Or. pt

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) 
nu se aplică nici obligațiilor care decurg din dreptul familiei, nici celor care decurg din 
regimurile bunurilor matrimoniale. Intenția clară a legiuitorului nu a fost de a extinde 
domeniul de aplicare al regulamentului respectiv la normele naționale de dreptul familiei, de 
exemplu, norma care prevede că liberalitățile între soți trebuie să fie considerate ca bunuri 
proprii ale beneficiarului și nu ca bunuri comune ale cuplului.

Amendamentul 27
Angelika Werthmann

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a ține cont de mobilitatea 
crescută a cuplurilor pe durata căsătoriei și

(14) Pentru a ține cont de mobilitatea 
profesională crescută și opțiunile de 
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pentru favorizarea unei bune administrări a 
justiției, normele de competență cuprinse 
în prezentul regulament prevăd că 
aspectele privind regimul matrimonial, 
inclusiv lichidarea sa, legate de o 
procedură de divorț, separare de drept și 
anulare a căsătoriei, vor fi tratate de 
instanțele judecătorești ale statului 
membru, competente să soluționeze 
acțiunile de divorț, de separare de drept sau 
de anulare a căsătoriei, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al 
Consiliului privind competența, 
recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești în materie matrimonială și în 
materia răspunderii părintești, de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000.

migrație ale cuplurilor pe durata căsătoriei,
pentru favorizarea unei bune administrări a 
justiției și pentru a stabili un cadru juridic 
clar în cadrul Uniunii, normele de 
competență cuprinse în prezentul 
regulament prevăd că aspectele privind 
regimul matrimonial, inclusiv lichidarea sa, 
legate de o procedură de divorț, separare de 
drept și anulare a căsătoriei, vor fi tratate 
de instanțele judecătorești ale statului 
membru, competente să soluționeze 
acțiunile de divorț, de separare de drept sau 
de anulare a căsătoriei, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al 
Consiliului privind competența, 
recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești în materie matrimonială și în 
materia răspunderii părintești, de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000.

Or. en

Amendamentul 28
Angelika Werthmann

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În cazul în care aspectele privind 
regimul matrimonial nu sunt legate nici de 
o procedură de divorț, separare de drept și 
anulare a căsătoriei, nici de decesul unuia 
din soți, soții pot hotărî să supună aspectele 
privind regimul lor matrimonial instanțelor 
judecătorești ale statului membru a căror 
lege aplicabilă au ales-o ca fiind legea ce 
trebuie să se aplice regimului lor 
matrimonial. Această decizie ia forma unui 
acord între soți, care poate fi încheiat în 
orice moment, inclusiv în cursul 
procedurii.

(16) În cazul în care aspectele privind 
regimul matrimonial nu sunt legate nici de 
o procedură de divorț, separare de drept și 
anulare a căsătoriei, nici de decesul unuia 
din soți, soții pot hotărî să supună aspectele 
privind regimul lor matrimonial instanțelor 
judecătorești ale statului membru a căror 
lege aplicabilă au ales-o ca fiind legea ce 
trebuie să se aplice regimului lor 
matrimonial. Normele privind legea care 
trebuie să se aplice sunt cunoscute ca 
„normele care reglementează conflictul 
de legi” și sunt concepute pentru a 
determina care dintre legile diferitelor țări 
se aplică într-un anumit caz. Legea 
aplicabilă este, în general, determinată pe 
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baza unor factori de legătură sau a lex 
fori (dreptul material intern al țării care 
deține competența legală). Această decizie 
ia forma unui acord între soți, care poate fi 
încheiat în orice moment, inclusiv în cursul 
procedurii.

Or. en

Amendamentul 29
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Este posibil ca un soț vulnerabil să 
nu fi fost în măsură să facă o alegere 
matrimonială liberă și corectă în privința 
proprietății din cauza unor circumstanțe 
specifice, precum situația de dependență 
economică și financiară, o diferență de 
remunerare, lipsa accesului la informații 
sau consiliere juridică, sau circumstanțe 
legate de boală sau de violența domestică.

Or. en

Justificare

Aspectul absenței alegerii legii aplicabile este abordat deja în considerentul (21) al 
propunerii privind bunurile dobândite în timpul căsătoriei. Întrucât propunerea prevede 
norme, atunci când soții nu aleg legea aplicabilă, amendamentul propus descrie doar unele 
dintre circumstanțele în care alegerea unei legi nu a fost posibilă. Din acest motiv, sintagma 
„în absența alegerii legii aplicabile” a fost eliminată din textul considerentului inițial.

Amendamentul 30
Edite Estrela

Propunere de regulament
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere importanța alegerii 
legii aplicabile regimului matrimonial, 
regulamentul trebuie să introducă anumite 
garanții de natură să asigure că soții sau 
viitorii soți cunosc consecințele alegerii 
lor. Această alegere va trebui să îmbrace 
forma prevăzută pentru convenția 
matrimonială de legea statului ales sau de 
legea statului în care se întocmește actul și 
va trebui să fie cel puțin formulată în scris, 
datată și semnată de cei doi soți. Pe de altă 
parte, vor trebui respectate eventualele 
cerințe suplimentare de formă impuse de 
legea statului ales sau de legea statului în 
care se întocmește actul, cu privire la 
validitatea, publicitatea sau înregistrarea 
unor astfel de convenții.

(24) Având în vedere importanța alegerii 
legii aplicabile regimului matrimonial, 
regulamentul trebuie să introducă anumite 
garanții de natură să asigure că soții sau 
viitorii soți cunosc consecințele alegerii 
lor, inclusiv asistența juridică gratuită în 
caz de dificultăți financiare ale unuia 
dintre soți. Această alegere va trebui să 
îmbrace forma prevăzută pentru convenția 
matrimonială de legea statului ales sau de 
legea statului în care se întocmește actul și 
va trebui să fie cel puțin formulată în scris, 
datată și semnată de cei doi soți. Pe de altă 
parte, vor trebui respectate eventualele 
cerințe suplimentare de formă impuse de 
legea statului ales sau de legea statului în 
care se întocmește actul, cu privire la 
validitatea, publicitatea sau înregistrarea 
unor astfel de convenții.

Or. pt

Justificare

Existența unor dificultăți financiare ale unuia dintre soți (în majoritatea cazurilor cea a
femeilor) nu ar trebui să împiedice accesul la consiliere juridică independentă.

Amendamentul 31
Edite Estrela

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) liberalitățile între soți; eliminat

Or. pt

Justificare

Excluderea totală a libertăților între soți poate implica aplicarea a două legi diferite, de 
exemplu, în ceea ce privește determinarea bunurilor proprii ale fiecărui soț. Acest lucru ar 
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face ca procesul să fie mai complex, mai lung și mai costisitor, iar partea mai vulnerabilă ar 
avea de suferit.

Amendamentul 32
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) drepturile de pensie, cu excepția 
cazului în care legislația națională 
aplicabilă prevede, în caz de divorț, 
împărțirea drepturilor de pensie dobândite 
în timpul căsătoriei.

Or. fr

Amendamentul 33
Angelika Werthmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „regim matrimonial” înseamnă
ansamblul de norme privind raporturile 
patrimoniale între soți și față de terți;

(a) „regim matrimonial” este un termen 
generic care se referă la unul sau mai 
multe ansambluri de norme incluse în 
legislația jurisdicției care reglementează 
titlurile de proprietate și gestionarea 
proprietății aparținând unui cuplu pe 
durata căsătoriei și la divorț.

Or. en

Amendamentul 34
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „convenție matrimonială” înseamnă 
actul prin care soții își organizează 
raporturile patrimoniale între ei și față de 
terți;

(b) „convenție matrimonială” înseamnă 
actul prin care soții își organizează, la 
momentul căsătoriei sau în timpul 
acesteia, raporturile patrimoniale între ei și 
față de terți;

Or. fr

Amendamentul 35
Edite Estrela

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acest acord poate fi încheiat în orice 
moment, inclusiv în cursul procedurii. În 
cazul în care acordul este încheiat înaintea 
procedurii, acesta trebuie formulat în scris, 
datat și semnat de ambele părți.

(2) Acest acord poate fi încheiat în orice 
moment, inclusiv în cursul procedurii. În 
cazul în care acordul este încheiat înaintea 
procedurii, acesta trebuie formulat în scris, 
datat și semnat de ambele părți. Înainte de 
încheierea contractului, fiecare dintre soți 
trebuie să fie informat individual de către 
un jurist cu privire la consecințele 
juridice ale acestei opțiuni și să 
beneficieze de asistență juridică gratuită, 
în caz de dificultate financiară.

Or. pt

Justificare

În scopul de a asigura egalitatea între soți în timpul întregului proces, și în caz de comun 
acord între aceștia, pentru a evita deciziile luate sub presiune, este esențial ca ambele părți, 
în special femeile, care de obicei sunt cele mai vulnerabile, să aibă acces la consiliere 
juridică, inclusiv în cazurile în care se confruntă cu dificultăți financiare.

Amendamentul 36
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest acord poate fi încheiat în orice 
moment, inclusiv în cursul procedurii. În 
cazul în care acordul este încheiat înaintea 
procedurii, acesta trebuie formulat în scris, 
datat și semnat de ambele părți.

Acest acord poate fi încheiat în orice 
moment, inclusiv în cursul procedurii. În 
cazul în care acordul este încheiat înaintea 
procedurii, acesta trebuie formulat în scris, 
datat și semnat de ambele părți și 
înregistrat în conformitate cu procedura 
prevăzută în statul membru în care a fost 
încheiat.

Or. fr

Amendamentul 37
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Legea aplicabilă regimului matrimonial în 
temeiul articolelor 16, 17 și 18 se aplică 
tuturor bunurilor soților.

Legea aplicabilă regimului matrimonial în 
temeiul articolelor 16, 17 și 18 se aplică 
tuturor bunurilor comune ale soților.

Or. fr


