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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Introducere

Odată cu creșterea mobilității persoanelor în interiorul statelor membre ale UE, se 
înregistrează și o creștere firească a numărului de căsătorii între persoane din state membre 
diferite, cuplurile putând deține multiple proprietăți. În plus, cuplurile care locuiesc în state 
membre diferite în momentul decesului pot întâmpina complicații privind situația bunurilor 
lor, care sunt supuse unor jurisdicții multiple .  

Se estimează că, în 2007, numărul de divorțuri s-a ridicat, în cazul cuplurilor transfrontaliere, 
la 140 000, reprezentând (13%) din totalul de 1 040 000 de divorțuri care au avut loc în UE în 
același an1. Este, așadar, esențial să se clarifice ce jurisdicție națională în materie de regimuri 
matrimoniale se aplică în cazul acestor separații.  

Prezentul aviz elaborat de Comisia FEMM acordă atenție protecției soțului cel mai vulnerabil, 
recunoscând totodată că atât bărbații, cât și femeile sunt egali în fața legii. Principalul obiectiv 
la avizului este de a sensibiliza femeile astfel încât, când se confruntă cu consecințele juridice 
ale regimului matrimonial, să se afle într-o situație care să le permită să decidă în cunoștință 
de cauză, într-un moment inevitabil dificil. Avizul oferă soluții practice pentru regimurile 
matrimoniale, respectând și protejând jurisdicția suverană a statelor membre. 

Definiție și domeniu de aplicare

Raportoarea observă că definiția regimului matrimonial variază de la un stat la altul.  Este 
deci, extrem de important să se delimiteze precis sfera activelor care intră în câmpul de 
aplicare al propunerii.  De exemplu, pensiile alimentare din unele state membre intră în 
regimul matrimonial, pe când în altele nu.    

Raportoarea este conștientă de faptul că domeniul de aplicare al proiectului Comisiei se referă 
numai la regimul matrimonial, parteneriatele înregistrate fiind luate în considerație într-o 
propunere separată, dar conexă, a Comisiei. 2 Cu toate acestea, Raportoarea ar dori să 
sublinieze că aceleași drepturi trebuie recunoscute pentru toți cetățenii UE, indiferent de 
natura uniunii, dar ținând seama de dreptul național al fiecărui stat membru.     

Cele mai importante provocări 

Principala problemă, în contextul prezentului aviz, este de a face față la două scenarii diferite. 
Primul scenariu este legat de decesul unuia dintre soți, al doilea de divorț. Principiul 
subsidiarității complică aceste două scenarii acolo unde regimurile matrimoniale sunt 
reglementate de statele membre, uneori prin intermediul unor convenții bilaterale sau 

                                               
1 "EU Citizen Report 2010 Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights", p. 5  
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf " (27.10.2010)

2 Propunerea de Regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea 
hotărârilor judecătorești în materia parteneriatelor înregistrate (COM(2011) 127).
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multilaterale. Acest fapt a diversificat sistemele de drept ale statelor membre, raportoarea 
solicitând ca acestea să fie respectate și apărate în domeniul strâmt de aplicare al propunerii 
Comisiei.

Elaborând prezentul aviz, raportoarea n-a pierdut din vedere faptul că nu toate statele membre 
au subscris la prezentul proiect de directivă; în consecință, s-a sperat că propunerea va fi 
flexibilă și va permite statelor membre să își revizuiască poziția. În plus, nu a existat niciun 
acord clar între statele membre cu privire la o propunere conexă a Comisiei privind 
succesiunile și testamentele1, care este în prezent analizată de Consiliu. 

Sprijinirea soțului vulnerabil și/sau a unei părți terțe 

Raportoarea este conștientă că, în timpul unui divorț, femeile sunt uneori, dar nu întotdeauna, 
partea mai vulnerabilă, bărbații fiind adesea principala sursă de venituri financiare într-o 
căsătorie/celulă familială. În consecință, raportoarea solicită ca femeile să fie sprijinite în mod 
adecvat în această perioadă dificilă. În plus, protecția trebuie acordată și părților terțe, mai 
ales în cazul copiilor dependenți. Pe aceeași linie de argumentare, trebuie acordată o atenție 
specială locuinței familiale, protejând-o împotriva înstrăinării, până la emiterea unei hotărâri 
de către instanța competentă, astfel încât soțul vulnerabil și persoanele dependente de soți să 
aibă unde locui.    

Propunerea Comisiei Europene se ocupă de problema drepturilor de proprietate în caz de 
divorț și prevede posibilitatea pentru cuplurile care  divorțează de a adopta  regimul 
matrimonial ce le permite să ajungă la un acord . Cu toate acestea, în cazul în care nu există 
un astfel de acord, trebuie avut grijă ca propunerea să protejeze partea cea mai slabă și să țină 
seama de schimbările care pot interveni în căsătorie.   

În cazul decesului unuia din soți

Raportoarea consideră că pot apărea probleme atunci când unul dintre soți moare , iar soțul 
supraviețuitor nu are nicio posibilitate de a opta cu privire la legea aplicabilă. Acest aspect 
este tratat în proiectul de raport privind succesiunile și testamentele menționat anterior, dar, 
dacă nu există niciun testament, trebuie avut grijă ca soțul supraviețuitor să fie protejat și să 
existe posibilitatea de a administra patrimoniul ținându-se seama de dorințele soțului 
supraviețuitor.  

Impozitare

Problema impozitării patrimoniului trebuie să  le incumbe statelor membre, criteriul reședinței 
obișnuite determinând jurisdicția competentă. Cu toate acestea, nu toate statele membre au 
încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale în materie de fiscalitate, ceea ce înseamnă că, în 
cazul decesului unuia dintre soți, trebuie să existe certitudinea că nu are loc o impunere dublă.  

                                               
1 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, 
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și 
crearea unui certificat european de moștenitor(COM (2009)154)
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 21 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În absența alegerii legii aplicabile și în 
scopul de a concilia previzibilitatea și 
nevoie de securitate juridică, acordând în 
același timp o atenție prioritară realității 
vieții de cuplu, prezentul regulament 
trebuie să introducă norme armonizate în 
materia conflictului de legi, bazate pe 
criterii succesive de legătură, care să 
permită desemnarea legii aplicabile 
ansamblului de bunuri ale soților. Astfel, 
prima reședință obișnuită comună a soților 
după căsătorie ar trebui să fie primul 
criteriu, înainte de legea cetățeniei comune 
a soților din momentul căsătoriei. În cazul 
în care niciunul din acești factori nu este 
prezent, sau în absența unei prime reședințe 
comune în caz de dublă cetățenie comună a 
soților în momentul căsătoriei, ar trebuie să 
se aplice, ca al treilea factor, legea statului 
cu care ambii soți au legăturile cele mai 
strânse, ținându-se cont de toate 
circumstanțele și, în special, de locul 
încheierii căsătoriei, precizându-se faptul 
că aceste legături strânse ar trebui luate în 
considerare în momentul încheierii 
căsătoriei.

(21) În absența alegerii legii aplicabile și în 
scopul de a concilia previzibilitatea și 
nevoie de securitate juridică, acordând în 
același timp o atenție prioritară realității 
vieții de cuplu, prezentul regulament 
trebuie să introducă norme armonizate în 
materie de conflict de legi, bazate pe 
criterii succesive de legătură, care să 
permită desemnarea legii aplicabile 
ansamblului de bunuri ale soților. Astfel, 
prima reședință obișnuită comună a soților 
după căsătorie ar trebui să fie primul 
criteriu, înainte de legea cetățeniei comune 
a soților din momentul căsătoriei. În cazul 
în care niciunul din acești factori nu este 
prezent, sau în absența unei prime reședințe 
comune în caz de dublă cetățenie comună a 
soților în momentul căsătoriei, ar trebuie să 
se aplice, ca al treilea factor, legea statului 
cu care ambii soți au legăturile cele mai 
strânse, ținându-se cont de toate 
circumstanțele, precizându-se faptul că 
aceste legături strânse ar trebui luate în 
considerare în momentul încheierii 
căsătoriei.

Or. en

Justificare
Un număr de cupluri pot merge să se căsătorească în străinătate ceea ce ar avea implicații 
neclare pentru aplicarea clauzei "celei mai strânse legături".
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) În absența alegerii legii aplicabile, 
se poate întâmpla ca soțul vulnerabil să 
nu fi putut face o alegere liberă și corectă 
a regimului matrimonial datorită unor 
circumstanțe specifice, cum ar fi o situație 
de dependență economică sau financiară, 
diferențe mari de remunerare, lipsa de 
acces la informații sau la consiliere 
juridică, sau circumstanțe legate de boli 
sau violență domestică. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 24

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. 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 și 
legalizată. Pentru a asigura protecția 
adecvată a soțului vulnerabil sau a 
viitorului soț înainte de a se alege legea 
aplicabilă, fiecare soț ar trebui informat 
personal, în prealabil, de către un jurist, 
în legătură cu consecințele juridice ale 
alegerii respective.  Pe de altă parte, vor 
trebui respectate eventualele cerințe 
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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. en

Justificare
Accesul soțului (soților) la consiliere juridică independentă, oferită de un jurist, ar trebui să 
permită o alegere autonomă și informată, care să protejeze soțul ce ar putea fi într-o situație 
vulnerabilă. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Soții sau viitorii soți a căror 
căsătorie are o dimensiune internațională 
ar trebui să aibă în prealabil acces la 
informații cu privire la consecințele 
alegerii unui regim matrimonial și la 
juriștii care pot fi consultați înainte de 
luarea hotărârii  referitoare la regimul 
matrimonial, dacă există dubii sau într-o 
situație de vulnerabilitate. Informațiile cu 
privire la regimul matrimonial pot fi 
incluse într-o mapă cu documente 
informative pe care soții o pot primi, dacă 
doresc, atunci când își contactează 
ambasada sau autoritățile locale sau 
naționale, în conformitate cu sistemul 
național. Soții a căror căsătorie are o 
dimensiune internațională ar trebui 
informați în prealabil, atunci când 
achiziționează proprietăți în străinătate, 
în legătură cu avantajele pe care le 
incumbă alegerea unui regim 
matrimonial.  În toate situațiile trebuie 
respectată legislația în materie de 
egalitate de gen din statele membre.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În circumstanțe excepționale, 
considerente de interes public trebuie să 
dea instanțelor judecătorești ale statelor 
membre posibilitatea de a refuza legea 
străină, atunci când aplicarea acesteia într-
o anumită cauză ar fi vădit incompatibilă 
cu ordinea publică a instanței judecătorești 
sesizate. Cu toate acestea, instanțele 
judecătorești nu ar trebui să poată ridica 
excepția de ordine publică pentru a refuza 
legea unui alt stat și nici să refuze să 
recunoască sau să execute o hotărâre 
judecătorească pronunțată, un act autentic, 
o tranzacție judiciară efectuate într-un alt 
stat, în cazul în care aplicarea excepției de 
ordine publică ar încălca dispozițiile Cartei 
drepturilor fundamentale, în special 
articolul 21, care interzice orice tip de 
discriminare.

(25) În circumstanțe excepționale, 
considerente de interes public trebuie să 
dea instanțelor judecătorești ale statelor 
membre posibilitatea de a refuza legea 
străină, atunci când aplicarea acesteia într-
o anumită cauză ar fi vădit incompatibilă 
cu ordinea publică a instanței judecătorești 
sesizate. Cu toate acestea, instanțele 
judecătorești nu ar trebui să poată ridica 
excepția de ordine publică pentru a refuza 
legea unui alt stat și nici să refuze să 
recunoască sau să execute o hotărâre 
judecătorească pronunțată, un act autentic, 
o tranzacție judiciară efectuate într-un alt 
stat, în cazul în care aplicarea excepției de 
ordine publică ar încălca dispozițiile Cartei 
drepturilor fundamentale, în special 
articolul 21, care interzice orice tip de 
discriminare, și articolul 23, care prevede
asigurarea egalității dintre bărbați și 
femei în toate domeniile.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentului regulament nu se aplică în 
ceea ce privește:

(3) Fără a aduce atingere considerentelor 
de echilibru și echitate, prezentul 
regulament nu se aplică în ceea ce privește:
;

Or. en
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Justificare
În unele state membre, activele rămase sunt luate în considerație în ansamblu și tratate ca un  
tot, din considerente legate de echilibru și  de protejarea echitabilă a ambilor soți, cu toate 
că,  de cele mai multe ori, femeia este, probabil, principala persoană care se ocupă de copii, 
atunci când aceștia există.  În alte state membre astfel de bunuri sunt tratate separat. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) liberalitățile între soți; (c) liberalitățile între soți sau liberalități 
din partea membrilor de familie ai unuia 
sau ai ambilor soți;

Or. en

Justificare
Dacă bunurile vor fi luate în considerație separat, după cum stipulează propunerea Comisiei, 
este important să se excludă din aria de aplicare a directivei propuse liberalitățile din partea 
membrilor familiei, drepturile de pensie, polițele de asigurare și fondurile de pensii. 

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) drepturile de pensie;

Or. en

Justificare
Dacă bunurile vor fi luate în considerație separat, după cum stipulează propunerea Comisiei, 
este important să se excludă din aria de aplicare a directivei propuse liberalitățile din partea 
membrilor familiei, drepturile de pensie, polițele de asigurare și fondurile de pensii. 
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Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) polițele de asigurare și fondurile de 
pensii;

Or. en

Justificare
Dacă bunurile vor fi luate în considerație separat, după cum stipulează propunerea Comisiei, 
este important să se excludă din aria de aplicare a directivei propuse liberalitățile din partea 
membrilor familiei, drepturile de pensie, polițele de asigurare și fondurile de pensii. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „instanță judecătorească” înseamnă 
orice autoritate judiciară competentă a 
statelor membre care exercită o funcție 
jurisdicțională în materia regimului
matrimonial, precum și orice altă 
autoritate nejudiciară sau persoană care 
exercită, prin delegare sau desemnare de 
către o autoritate judiciară a statelor 
membre, atribuții ce țin de competențele 
instanțelor judecătorești, astfel cum 
acestea sunt prevăzute în prezentul 
regulament;

(g) „instanță judecătorească”   înseamnă 
orice autorități și persoane care practică 
dreptul cu competențe  în materie de regim 
matrimonial, care exercită funcții juridice, 
acționează în baza unei  împuterniciri 
conferite de o instanță sau sub controlul 
unei instanțe, cu condiția ca respectivele 
autorități și persoane care practică 
dreptul să prezinte garanții de 
imparțialitate și cu privire la dreptul 
tuturor părților de a fi audiate și ca 
hotărârile luate în temeiul dreptului 
statului membru în care își exercită 
funcțiile:  
- să fie apelabile sau susceptibile de 
revizuire de către o autoritate judiciară și
- să aibă o forță și efecte comparabile cu 
cele ale unei hotărâri  date de o autoritate 
judiciară privind aceeași chestiune.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

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. În absența 
acordului soților, competența se stabilește 
conform articolului 5 și următoarele.

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 legalizat. 
Înaintea încheierii acordului, fiecare 
dintre soți trebuie informat personal de 
către un jurist cu privire la consecințele 
juridice ale alegerii sale.

Or. en

Justificare
Accesul soților la consiliere juridică independentă, oferită de un jurist ar trebui să permită o 
alegere autonomă și informată, care să protejeze soțul ce ar putea fi într-o situație 
vulnerabilă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Trimiterea la o instanță mai bine plasată 

pentru a soluționa cauza
1. Cu titlu de excepție, instanțele 
judecătorești dintr-un stat membru,
competente pentru a soluționa cauza pe 
fond pot, în cazul în care consideră că o 
instanță dintr-un alt stat membru cu care 
unul dintre soți are o legătură specială 
este mai bine plasată pentru a soluționa 
cauza sau o parte specifică a acesteia și 
atunci când acest lucru servește interesul 
superior al ambilor soți:
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(a) să suspende procedura sau respectiva 
parte a acesteia și să invite părțile să 
depună o cerere la instanța 
judecătorească din acel alt stat membru în 
conformitate cu alineatul (4)  sau
(b) să solicite instanței judecătorești din 
alt stat membru să-și exercite competența 
în conformitate cu alineatul (5).
2. Alineatul (1) se aplică:
(a) la cererea uneia dintre părți sau
(b) la inițiativa instanței judecătorești sau
(c) la solicitarea instanței judecătorești 
dintr-un alt stat membru cu care unul 
dintre soți are o legătură specială, în 
conformitate cu alineatul (3).
3. În sensul alineatului (1), se consideră 
că un soț are o legătură specială cu un 
stat membru în cazul în care respectivul 
stat membru:
(a) a devenit reședința obișnuită a acelui 
soț după sesizarea instanței judecătorești 
menționate la alineatul (1), sau
(b) este fosta reședința obișnuită a soțului 
respectiv  sau
(c) este statul al cărui  resortisant este 
soțul respectiv sau, în cazul Regatului 
Unit și al Irlandei, statul unde se află  
domiciliul comun al soțior; 
(d) este statul unde se află proprietatea 
soților;
4. Instanța judecătorească din statul 
membru competentă pentru a soluționa 
cauza pe fond acordă un termen în care 
instanțele judecătorești din celălalt stat 
membru urmează să fie sesizate în 
conformitate cu alineatul (1).
În cazul în care instanțele nu sunt sesizate 
în acest termen, instanța sesizată continuă 
să-și exercite competența în conformitate 
cu articolele 3-8.
5. În cazul în care, datorită 
circumstanțelor specifice ale cauzei, 
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aceasta ar fi în interesul superior al 
oricăruia dintre copiii rezultați din 
căsătorie, instanțele judecătorești din acel 
alt stat membru pot să accepte competența 
în termen de șase săptămâni de la data 
sesizării acestora pe baza alineatului (1) 
litera (a) sau (b). În acest caz, prima 
instanță sesizată își declină competența. 
În caz contrar, prima instanță sesizată 
continuă să-și exercite competența în 
conformitate cu articolele 3-8.

Or. en

Justificare
În cazul unei jurisdicții care nu decurge automat din legea aplicabilă, ar trebui să se prevadă 
posibilitatea strămutării cauzei între instanțele statelor membre, în situația în care există un 
for mai adecvat datorită legăturilor mai puternice  ale unuia dintre soți cu un alt stat 
membru. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Furnizarea de informații către soți

Autoritatea competentă este obligată să 
informeze soțul/soții într-o perioadă 
rezonabilă de timp  despre orice acțiune 
privind regimul matrimonial  pornită 
împotriva lor. 

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Măsuri speciale de protecție

Înainte de luarea oricărei hotărâri cu 
privire la instanța competentă, se instituie 
măsuri speciale de protecție pentru 
locuința familială, cum ar fi protecția 
acelui bun împotriva înstrăinării, în 
conformitate cu legea din statul membru 
solicitat, până când instanța competentă 
pronunță hotărârea. 

Or. en

Justificare

Pentru a proteja soțul vulnerabil și părțile terțe, cum ar fi persoanele  dependente, este 
important ca locuința familială să fie protejată împotriva înstrăinării rapide, până la 
pronunțarea instanței competente, în conformitate cu legislația statului membru solicitat. În 
felul acesta, soțului vulnerabil și persoanelor dependente li se va garanta că, în timpul 
procedurilor, dacă este cazul, vor avea o casă în care să locuiască.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) legea statului cu care soții au împreună 
cele mai strânse legături, ținându-se cont 
de toate circumstanțele și în special, de 
locul încheierii căsătoriei.

(c) legea statului cu care soții au împreună 
cele mai strânse legături, ținându-se cont 
de toate circumstanțele, indiferent de locul 
încheierii căsătoriei.

Or. en

Justificare
Un număr de cupluri pot merge să se căsătorească în străinătate ceea ce ar avea implicații 
neclare pentru aplicarea clauzei "celei mai strânse legături".
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fără a se aduce atingere alineatului 
(1), în cazul decesului unuia dintre soți, 
dacă nu a fost exprimată nicio opțiune în 
legătură cu regimul matrimonial, 
dorințele soțul supraviețuitor ar trebui, 
dacă este cazul, să prevaleze și să fie 
respectate, .

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care soții aleg să confere acestei 
schimbări a legii aplicabile un efect 
retroactiv, această retroactivitate nu aduce 
atingere validității actelor anterioare 
încheiate sub imperiul legii aplicabile până 
în acel moment sau drepturilor terților 
rezultate din legea aplicabilă anterior.

În cazul în care soții aleg să confere acestei 
schimbări a legii aplicabile un efect 
retroactiv, această retroactivitate nu aduce 
atingere validității actelor anterioare 
încheiate sub imperiul legii aplicabile până 
în acel moment sau drepturilor terților 
rezultate din legea aplicabilă anterior. 
Fiecare dintre soți este informat personal, 
în prealabil, de către un jurist, în legătură 
cu consecințele juridice ale alegerii sale.

Or. en

Justificare
Deciziile retroactive nu vor conduce la un nivel ridicat de securitate juridică pentru părțile 
terțe și ar putea genera cheltuieli mai mari pentru soți.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere alineatului (1), 
alegerea trebuie să fie cel puțin expresă și 
formulată printr-un act scris, datat și 
semnat de ambii soți.

(2) Fără a se aduce atingere alineatului (1), 
alegerea trebuie să fie cel puțin expresă și 
formulată printr-un act scris, datat și 
semnat de ambii soți și legalizat. Înaintea 
alegerii legii aplicabile, fiecare dintre soți 
este informat personal, de către un jurist, 
cu privire la consecințele juridice ale 
alegerii sale.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere alineatului (1), 
convenția matrimonială trebuie să facă cel 
puțin obiectul unui înscris datat și semnat 
de ambii soți.

(2) Fără a se aduce atingere alineatului (1), 
convenția matrimonială trebuie să facă cel 
puțin obiectul unui înscris datat și semnat 
de ambii soți și legalizat.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 27 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) hotărârea este ireconciliabilă cu o 
hotărâre judecătorească pronunțată anterior 
într-un alt stat membru sau într-un stat terț
între aceleași părți într-un litigiu având 
același obiect și aceeași cauză, cu condiția 

(d) hotărârea este ireconciliabilă cu o 
hotărâre judecătorească pronunțată anterior 
într-un alt stat membru între aceleași părți, 
într-un litigiu având același obiect și 
aceeași cauză, cu condiția ca hotărârea 
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ca hotărârea pronunțată anterior să 
întrunească condițiile necesare pentru a fi 
recunoscută în statul membru solicitat.

pronunțată anterior să întrunească 
condițiile necesare pentru a fi recunoscută 
în statul membru solicitat.

Or. en

Justificare
Nu există garanții pentru recunoașterea reciprocă într-un stat terț. Aceasta ar însemna ca 
magistrații din statele membre ale UE să trebuiască să se familiarizeze și apoi să aplice 
legislația străină a unui stat din afara UE, fapt care ar implica costuri considerabile, 
întârzieri și securitate juridică redusă pentru reclamanți și părțile terțe. 

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, dreptul unui stat 
membru poate să prevadă că un soț nu 
poate invoca opozabilitatea față de un terț a 
legii aplicabile regimului matrimonial în 
cazul în care unul dintre aceștia are 
reședința obișnuită pe teritoriul acestui stat 
membru și formalitățile de publicitate sau 
de înregistrare prevăzute de dreptul acestui 
stat membru nu au fost îndeplinite, cu 
excepția cazului în care terțul cunoștea sau 
ar fi trebuit să cunoască legea aplicabilă 
regimului matrimonial.

(2) Cu toate acestea, dreptul unui stat 
membru poate să prevadă că un soț nu 
poate invoca opozabilitatea față de un terț a 
legii aplicabile regimului matrimonial în 
cazul în care unul dintre aceștia are 
reședința obișnuită pe teritoriul acestui stat 
membru și formalitățile de publicitate sau 
de înregistrare prevăzute de dreptul acestui 
stat membru nu au fost îndeplinite, cu 
excepția cazului în care terțul cunoștea 
legea aplicabilă regimului matrimonial.

Or. en

Justificare
 A stabili dacă o parte terță „ar fi trebuit să cunoască” legea aplicabilă s-ar putea dovedi o 
întreprindere dificilă, mai ales când se are în vedere caracterul internațional al majorității 
disputelor matrimoniale. Această formulare a fost eliminată deoarece aria sa de aplicare este 
neclară. 
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile comunicate în conformitate 
cu alineatele (1) și (2) sunt puse la 
dispoziția publicului de către Comisie prin 
mijloacele corespunzătoare, în special prin 
intermediul site-ului multilingv al Rețelei 
Judiciare Europene în materie civilă si 
comercială.

(3) Informațiile comunicate în conformitate 
cu alineatele (1) și (2) sunt puse la 
dispoziția publicului de către Comisie prin 
mijloacele corespunzătoare, în special, dar 
nu exclusiv,  prin intermediul site-ului 
multilingv al Rețelei Judiciare Europene în 
materie civilă si comercială.

Or. en

Justificare

Informațiile pot fi comunicate și prin alte mijloace, cum ar fi linii de asistență telefonică 
multilingve. 

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre iau în considerare 
adoptarea unor măsuri adecvate, pentru a 
asigura că soții a căror căsătorie are o 
dimensiune internațională au acces la 
informații referitoare la consecințele 
alegerii unui regim matrimonial și la 
juriștii care pot fi consultați.

Or. en


