
AM\872403RO.doc PE464.765v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice

2009/0157(COD)

13.5.2011

AMENDAMENTELE
122 - 245

Proiect de raport
Kurt Lechner
(PE441.200v02-00)

referitor la 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

Propunere de regulament
(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))



PE464.765v02-00 2/65 AM\872403RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\872403RO.doc 3/65 PE464.765v02-00

RO

Amendamentul 122
Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
61 litera (c) și articolul 67 alineatul (5) a 
doua liniuță,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 81 alineatul (3),

Or. it

Justificare

Având în vedere că, în unele state membre, succesiunea intră sub incidența dreptului familiei, 
pare adecvată furnizarea unor garanții prin stabilirea articolului 81 alineatul (3) din TFUE 
drept temei legal, acest articol stabilind că „măsurile privind dreptul familiei care au 
implicații transfrontaliere sunt stabilite de către Consiliu, care hotărăște în conformitate cu o 
procedură legislativă specială. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea 
Parlamentului European.” 

Amendamentul 123
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui extins la toate 
chestiunile civile legate de o succesiune, 
adică la orice formă de transfer de 
proprietate în urma unui deces, fie că este 
vorba de un act voluntar de transfer, sub 
forma unui testament sau a unui pact 
asupra succesiunii viitoare, fie de un 
transfer de proprietate prevăzut de lege în 
urma unui deces.

(8) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui extins la toate 
chestiunile civile legate de o succesiune, 
adică la orice formă de primă transmitere 
a proprietății unei persoane decedate 
către beneficiari în urma unui deces, fie că 
este vorba de un act voluntar de transfer, 
sub forma unui testament sau a unui pact 
asupra succesiunii viitoare, fie de un 
transfer de proprietate prevăzut de lege în 
urma unui deces.
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Or. de

Amendamentul 124
Kurt Lechner

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui extins la toate 
chestiunile civile legate de o succesiune, 
adică la orice formă de transfer de 
proprietate în urma unui deces, fie că este 
vorba de un act voluntar de transfer, sub 
forma unui testament sau a unui pact 
asupra succesiunii viitoare, fie de un 
transfer de proprietate prevăzut de lege în 
urma unui deces.

(8) Domeniul de aplicare al prezentului 
regulament ar trebui extins la toate 
chestiunile civile legate de o succesiune, 
adică la orice formă de transmitere de 
proprietăți, drepturi sau obligații  în urma 
unui deces, fie că este vorba de un act 
voluntar de transfer, sub forma unui 
testament sau a unui pact asupra 
succesiunii viitoare, fie de un transfer de 
proprietate prevăzut de lege în urma unui 
deces.

Or. de

Amendamentul 125
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Validitatea și efectele donațiilor sunt 
acoperite de Regulamentul (CE) nr. 
593/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea 
aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma 
I)18. Prin urmare, acestea ar trebui excluse 
din domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, ca și alte drepturi și bunuri 
constituite sau transferate altfel decât prin 
succesiune. Cu toate acestea, legea privind 
succesiunile stabilită în aplicarea 
prezentului regulament este cea care ar 
trebui să precizeze dacă această donație sau 

(9) Validitatea și efectele donațiilor sunt 
acoperite de Regulamentul (CE) nr. 
593/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea 
aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma 
I). Prin urmare, acestea ar trebui excluse 
din domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, ca și alte drepturi și bunuri 
constituite sau transferate altfel decât prin 
succesiune. Cu toate acestea, legea privind 
succesiunile stabilită în aplicarea 
prezentului regulament este cea care ar 
trebui să precizeze dacă această donație sau 
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o altă formă de dispoziție inter vivos având 
ca efect crearea unui drept real imediat
poate crea o obligație de raport sau poate fi 
supusă reducțiunii sau trebuie luată în 
considerare la calcularea cotelor de 
moștenire, în conformitate cu legea privind 
succesiunile.

o altă formă de dispoziție executată inter 
vivos poate crea o obligație de raport sau 
poate fi supusă reducțiunii sau trebuie luată 
în considerare la calcularea cotelor de 
moștenire, în conformitate cu legea privind 
succesiunile.

Or. en

Amendamentul 126
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În timp ce prezentul regulament ar 
trebui să acopere modul de dobândire a 
unui drept real asupra bunurilor 
corporale sau necorporale, astfel cum 
prevede legea aplicabilă succesiunii, lista 
exhaustivă (numerus clausus) a drepturilor 
reale care pot exista în dreptul național al 
statelor membre, guvernată, în principiu,
de lex rei sitae, ar trebui să țină de normele 
naționale privind conflictele de legi. De 
asemenea, publicitatea acestor drepturi, în 
special funcționarea registrului funciar și 
efectele înscrierii sau nu în acest registru, 
reglementate tot de legea locală, ar trebui 
excluse.

(10) În timp ce prezentul regulament ar 
trebui să acopere modul de primă 
transmitere a proprietății unei persoane 
decedate către beneficiari în urma 
decesului, astfel cum prevede legea 
aplicabilă succesiunii, lista exhaustivă 
(numerus clausus) a drepturilor reale și a 
procedurilor de dobândire reală care pot 
exista în dreptul național al statelor 
membre, guvernată de lex rei sitae, ar 
trebui să țină de normele naționale privind 
conflictele de legi. Se impune o adaptare 
în conformitate cu principiile recunoscute 
ale dreptului privat internațional. De 
asemenea, publicitatea acestor drepturi, în 
special funcționarea registrului funciar și 
efectele înscrierii sau nu în acest registru, 
reglementate tot de legea locală, ar trebui 
excluse.

Or. de

Amendamentul 127
Klaus-Heiner Lehne
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În timp ce prezentul regulament ar 
trebui să acopere modul de dobândire a 
unui drept real asupra bunurilor 
corporale sau necorporale, astfel cum 
prevede legea aplicabilă succesiunii, lista 
exhaustivă (numerus clausus) a drepturilor 
reale care pot exista în dreptul național al 
statelor membre, guvernată, în principiu, 
de lex rei sitae, ar trebui să țină de normele 
naționale privind conflictele de legi. De 
asemenea, publicitatea acestor drepturi, 
în special funcționarea registrului funciar 
și efectele înscrierii sau nu în acest 
registru, reglementate tot de legea locală, 
ar trebui excluse.

(10) Lista exhaustivă (numerus clausus) a 
drepturilor reale care pot exista în dreptul 
național al statelor membre, guvernată, în 
principiu, de lex rei sitae, ar trebui să țină 
de normele naționale privind conflictele de 
legi. Se impune o adaptare în 
conformitate cu principiile recunoscute 
ale dreptului privat internațional.

Or. de

Amendamentul 128
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vederea mobilitatea tot mai 
mare a cetățenilor europeni și pentru a 
favoriza o bună administrare a justiției în 
cadrul Uniunii Europene și a asigura o 
legătură reală între succesiune și statul 
membru care exercită competența, 
prezentul regulament ar trebui să 
reglementeze competența instanțelor 
statului membru unde defunctul și-a avut 
ultima reședință obișnuită pentru totalitatea 
succesiunii. Din aceleași raționamente, 
prezentul regulament ar trebui să permită 
instanței competente, în mod excepțional 
și în anumite condiții, să trimită cauza 
instanței a cărei cetățenie o deținea 

(12) Având în vederea mobilitatea tot mai 
mare a cetățenilor europeni și pentru a 
favoriza o bună administrare a justiției în 
cadrul Uniunii Europene și a asigura o 
legătură reală între succesiune și statul 
membru care exercită competența, 
prezentul regulament ar trebui să 
reglementeze competența instanțelor 
statului membru unde defunctul și-a avut 
reședința obișnuită pentru totalitatea 
succesiunii, atât în ceea ce privește 
procedurile contencioase, cât și în ceea ce 
privește procedurile necontencioase. Din 
aceleași raționamente, prezentul 
regulament ar trebui să permită instanței 
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defunctul, în cazul în care aceasta este mai 
în măsură să soluționeze cauza.

competente, în anumite condiții, să trimită 
cauza autorității competente din statul 
membru a cărui cetățenie o deținea 
defunctul, în cazul în care acea autoritate
este mai în măsură să soluționeze cauza.

Or. en

Amendamentul 129
Kurt Lechner

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vederea mobilitatea tot mai 
mare a cetățenilor europeni și pentru a 
favoriza o bună administrare a justiției în 
cadrul Uniunii Europene și a asigura o 
legătură reală între succesiune și statul 
membru care exercită competența, 
prezentul regulament ar trebui să 
reglementeze competența instanțelor 
statului membru unde defunctul și-a avut 
ultima reședință obișnuită pentru totalitatea 
succesiunii. Din aceleași raționamente, 
prezentul regulament ar trebui să permită 
instanței competente, în mod excepțional 
și în anumite condiții, să trimită cauza 
instanței a cărei cetățenie o deținea 
defunctul, în cazul în care aceasta este 
mai în măsură să soluționeze cauza.

(12) Având în vederea mobilitatea tot mai 
mare a cetățenilor europeni și pentru a 
favoriza o bună administrare a justiției în 
cadrul Uniunii Europene și a asigura o 
legătură reală între succesiune și statul 
membru care exercită competența, 
prezentul regulament ar trebui să 
reglementeze competența instanțelor 
statului membru pentru totalitatea 
succesiunii. În situații de contencios, 
competența trebuie să aparțină instanțelor 
statului membru în care defunctul și-a 
avut reședința obișnuită la momentul 
decesului. În cazul în care defunctul și-a 
exercitat dreptul de a alege în 
conformitate cu dispozițiile articolului 17, 
ar trebui să fie competente instanțele din 
statul membru a cărui cetățenie o deținea, 
dacă acest lucru este solicitat de toate 
părțile implicate. Dacă statele membre 
reglementează competența judiciară în 
ceea ce privește procedurile 
necontencioase, aceasta se aplică în mod 
corespunzător, cu mențiunea că ar trebui 
respectate dorințele tuturor părților 
implicate; dacă este necesar, o instanță 
care a acceptat inițial competența ar 
trebui să o decline. În cazul în care părțile 
implicate doresc să soluționeze chestiunile 
succesorale fără a apela la instanțe, ele 
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nu ar trebui împiedica să facă acest lucru 
de normele privind competența.

Or. de

Amendamentul 130
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Termenul „instanță” trebui să 
acopere toate autoritățile care exercită 
funcții judiciare, cum ar fi, în anumite 
sisteme juridice, notariatele exercitând 
funcția de administratori judiciari sau 
persoanele desemnate de o instanță să 
distribuie succesiunea. Prin urmare, 
aceste autorități ar trebui să se supună 
normelor de competență, iar hotărârile 
lor, în sensul prezentului regulament, ar 
trebui să fie considerate hotărâri 
judecătorești.

Or. en

Amendamentul 131
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) La stabilirea reședinței obișnuite ca 
centru de interes, ar trebui să se țină 
seama de circumstanțele în care își ducea 
viața defunctul la momentul decesului și 
în anii anteriori, având în vedere durata și 
regularitatea prezenței sale în locul 
respectiv, precum și împrejurările și 
motivele acesteia.
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Or. it

Amendamentul 132
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Reședința obișnuită înseamnă, în 
special, locul în care o persoană locuiește 
de manieră permanentă, respectiv punctul 
central al vieții sale de familie și sociale, 
și nu locul în care persoana își exercită în 
mod obișnuit activitatea profesională. 

Or. it

Amendamentul 133
Diana Wallis

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În cazul donațiilor inter vivos 
realizate de către defunct, trebuie protejați 
succesorul în drepturi și părțile terțe de 
efectele modificărilor ulterioare ale legii 
succesorale aplicabile. O cerere de 
restituirea a unei donații conform legii 
succesorale aplicabile trebuie admisă 
doar în măsura în care cererea de 
restituire a donației putea fi depusă și în 
conformitate cu legea succesorală ipotetic 
aplicabilă succesiunii donatorului în 
momentul în care a fost făcută donația.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 19a.
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Amendamentul 134
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Condițiile de formă ale dispozițiilor 
pentru cauză de moarte nu fac parte din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. Dispozițiile Convenției de la 
Haga din 5 octombrie 1961 privind 
conflictele de legi referitoare la forma 
dispozițiilor testamentare reglementează, 
în cazul statelor membre care au ratificat-
o, condițiile de formă.

(19) Pentru statele membre care au 
ratificat Convenția de la Haga din 5 
octombrie 1961 privind conflictele de legi 
referitoare la forma dispozițiilor 
testamentare, domeniul de aplicare al 
condițiilor de formă ale dispozițiilor pentru 
cauză de moarte este reglementat de 
prevederile Convenției. În plus, în 
prezentul regulament ar trebui introduse 
prevederi privind condițiile de formă ale 
dispozițiilor pentru cauză de moarte luate 
din Convenție, care se aplică de asemenea 
pactelor asupra succesiunii viitoare.

Or. fr

Amendamentul 135
Kurt Lechner

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Condițiile de formă ale dispozițiilor 
pentru cauză de moarte nu fac parte din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. Dispozițiile Convenției de la 
Haga din 5 octombrie 1961 privind 
conflictele de legi referitoare la forma 
dispozițiilor testamentare reglementează, 
în cazul statelor membre care au ratificat-
o, condițiile de formă.

(19) În prezentul regulament, ar trebui 
introduse prevederi privind condițiile de 
formă ale dispozițiilor pentru cauză de 
moarte, inclusiv pacte asupra succesiunii 
viitoare.

Or. de
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Amendamentul 136
Kurt Lechner

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Ar trebui introduse în prezentul 
regulament prevederi privind legea 
aplicabilă în materie de capacitate 
testamentară.

Or. de

Amendamentul 137
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a facilita recunoașterea 
drepturilor succesorale dobândite într-un 
stat membru, norma privind conflictele de 
legi ar trebui să favorizeze validitatea 
pactelor asupra succesiunii viitoare, 
reținând legăturile alternative. Nu ar 
trebui să se aducă atingere așteptărilor 
legitime ale terților.

(20) Pactele asupra succesiunii viitoare 
valabile conform legii desemnate prin 
prezentul regulament și drepturile 
derivate din astfel de pacte ar trebui
recunoscute în statele membre. Ar trebui 
stabilite norme speciale în ceea ce privește 
legea aplicabilă privind validitatea de fond 
și caracterul obligatoriu al pactelor asupra 
succesiunii viitoare și al altor aspecte 
juridice aflate în relație specifică cu 
acestea. Dacă este cazul, aceste norme ar 
trebui să se aplice mutatis mutandis 
testamentelor conjunctive.

Or. en

Amendamentul 138
Marielle Gallo
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Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) În cazul bunurilor imobile, 
măsurilor referitoare la înscrierea în 
registre a transferului de drepturi reale și 
la efectul înscrierii li se aplică legea din 
statul membru în care este situat bunul 
succesoral.

Or. fr

Amendamentul 139
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În măsura compatibilității cu 
obiectivul general al prezentului 
regulament și pentru a facilita transferul 
unui drept real dobândit în temeiul legii 
privind succesiunile, prezentul regulament 
nu ar trebui să aducă atingere aplicării 
anumitor norme imperative ale legii locului 
unde se situează un bun, norme enumerate 
exhaustiv.

(21) Prezentul regulament ar trebui să nu
aducă atingere aplicării anumitor norme 
imperative ale legii locului unde se 
situează un bun, pentru a se asigura 
transmiterea unui drept real celor în 
drept.

Or. de

Amendamentul 140
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În cazul bunurilor succesorale 
imobile sau al bunurilor succesorale 
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înscrise în registre, aceasta nu ar trebui 
să aducă atingere dispozițiilor din 
legislația locală legate de stabilirea sau 
transmiterea drepturilor reale sau de 
înscrierea acestora în registre, în măsura 
în care titlul este dobândit printr-un act de 
stabilire sau transmisie sau printr-o 
hotărâre judecătorească, ca atare sau 
însoțită de o înscriere în registre;

Or. de

Amendamentul 141
Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În circumstanțe excepționale,
considerații de interes public ar trebui să 
dea instanțelor statelor membre 
posibilitatea de a refuza legea străină, 
atunci când aplicarea acesteia într-un 
anumit caz ar fi incompatibilă cu ordinea 
publică a instanței sesizate. Cu toate 
acestea, instanțele nu ar trebui să poată 
aplica excepția de ordine publică pentru a 
refuza legea unui alt stat membru sau a 
refuza să recunoască sau să execute o 
hotărâre pronunțată, un act autentic, o 
tranzacție judiciară sau un certificat 
european de moștenitor efectuate sau 
eliberate într-un alt stat membru, în cazul 
în care aceasta ar încălca dispozițiile 
Cartei Drepturilor Fundamentale, în 
special articolul 21, care interzice orice tip 
de discriminare.

(24) Considerațiile de interes public 
trebuie să dea instanțelor statelor membre 
posibilitatea de a refuza legea străină, 
atunci când aplicarea acesteia într-un 
anumit caz ar fi incompatibilă cu ordinea 
publică a instanței sesizate.

Or. it

Justificare

Norma în cauză necesită o reformulare, întrucât pare să încerce să se îndepărteze de criteriul 
fundamental reprezentat de respectarea ordinii publice a forului competent. De fapt, acest 
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concept este extrem de important în diferitele tradiții juridice și constituționale ale statelor 
membre.

Amendamentul 142
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În circumstanțe excepționale, 
considerații de interes public ar trebui să 
dea instanțelor statelor membre 
posibilitatea de a refuza legea străină, 
atunci când aplicarea acesteia într-un 
anumit caz ar fi incompatibilă cu ordinea 
publică a instanței sesizate. Cu toate 
acestea, instanțele nu ar trebui să poată 
aplica excepția de ordine publică pentru a 
refuza legea unui alt stat membru sau a 
refuza să recunoască sau să execute o 
hotărâre pronunțată, un act autentic, o 
tranzacție judiciară sau un certificat 
european de moștenitor efectuate sau 
eliberate într-un alt stat membru, în cazul 
în care aceasta ar încălca dispozițiile 
Cartei Drepturilor Fundamentale, în special 
articolul 21, care interzice orice tip de 
discriminare.

(24) În circumstanțe excepționale, 
considerente de interes public ar trebui să 
dea instanțelor judecătorești ale statelor 
membre posibilitatea de a nu aplica 
legislația străină, atunci când aplicarea 
acesteia ar fi vădit incompatibilă cu 
ordinea publică a instanței sesizate. Cu 
toate acestea, instanțele nu ar trebui să 
poată aplica excepția de ordine publică 
pentru a refuza legea unui alt stat membru 
sau a refuza să recunoască sau să execute o 
hotărâre pronunțată, un act autentic, o 
tranzacție judiciară sau un certificat 
european de moștenitor efectuate sau 
eliberate într-un alt stat membru, dacă în 
felul acesta ar încălca dispozițiile Cartei 
Drepturilor Fundamentale, în special 
articolul 21, care interzice orice tip de 
discriminare. De regulă, diferențele 
minore existente în ceea ce privește 
legislația în materie de rezervă 
succesorală nu ar trebui invocate ca 
motive pentru neaplicarea legislației unui 
alt stat membru.

Or. de

Amendamentul 143
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a se ține seama de diferitele 
modalități de soluționare a aspectelor 
legate de succesiune în statele membre, 
prezentul regulament ar trebui să asigure 
recunoașterea și executarea actelor 
autentice. Cu toate acestea, actele autentice 
nu pot fi asimilate hotărârilor instanțelor în 
ceea ce privește recunoașterea lor. 
Recunoașterea actelor autentice înseamnă 
că acestea au aceeași putere probantă 
deplină și integrală în ceea ce privește 
conținutul actului înregistrat și aceleași 
efecte ca și în țara de origine; de 
asemenea, sunt protejate de prezumția de 
validitate, care poate fi răsturnată în caz 
de contestație. Astfel, această validitate va 
putea fi mereu contestată în fața unei 
instanțe a statului membru de origine a 
actului autentic, în condițiile procedurale 
definite de statul membru respectiv.

(26) Pentru a se ține seama de diferitele 
modalități de dovedirea a drepturilor 
succesorale sau a prerogativelor 
executorilor testamentari în statele 
membre, prezentul regulament ar trebui să 
asigure libera circulație și executarea 
actelor autentice. Cu toate acestea, actele 
autentice nu pot fi asimilate hotărârilor 
instanțelor în ceea ce privește 
recunoașterea lor. Actele autentice ar 
trebui să aibă aceeași putere probantă 
oficială, deplină și integrală, în limitele 
dispozițiilor aplicabile în statul membru 
de origine și în statul membru de 
executare. Actul normativ pe care se 
bazează actul autentic nu este supus 
normelor stabilite la capitolul V; eficiența 
juridică și efectele unui astfel de act ar 
trebui să fie reglementate în mod exclusiv 
de normele privind conflictele de legi 
stabilite la capitolul III și de legea 
succesorală la care fac referire.

Or. de

Amendamentul 144
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a se ține seama de diferitele 
modalități de soluționare a aspectelor 
legate de succesiune în statele membre, 
prezentul regulament ar trebui să asigure 
recunoașterea și executarea actelor 
autentice. Cu toate acestea, actele autentice 
nu pot fi asimilate hotărârilor instanțelor în 
ceea ce privește recunoașterea lor. 
Recunoașterea actelor autentice înseamnă 
că acestea au aceeași putere probantă 

(26) Pentru a se ține seama de diferitele 
modalități de soluționare a aspectelor 
legate de succesiune în statele membre, 
prezentul regulament ar trebui să asigure 
circulația și executarea actelor autentice. 
Cu toate acestea, actele autentice nu pot fi 
asimilate hotărârilor instanțelor în ceea ce 
privește recunoașterea lor. Circulația
actelor autentice înseamnă că acestea au 
aceeași putere probantă deplină și integrală 
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deplină și integrală în ceea ce privește 
conținutul actului înregistrat și aceleași 
efecte ca și în țara de origine; de asemenea, 
sunt protejate de prezumția de validitate, 
care poate fi răsturnată în caz de 
contestație. Astfel, această validitate va 
putea fi mereu contestată în fața unei 
instanțe a statului membru de origine a 
actului autentic, în condițiile procedurale 
definite de statul membru respectiv.

în ceea ce privește conținutul actului 
înregistrat și aceleași efecte ca și în țara de 
origine; de asemenea, sunt protejate de 
prezumția de validitate, care poate fi 
răsturnată în caz de contestație. Astfel, 
această validitate va putea fi mereu 
contestată în fața unei instanțe a statului 
membru de origine a actului autentic, în 
condițiile procedurale definite de statul 
membru respectiv.

Or. fr

Amendamentul 145
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Un regulament rapid, abordabil și 
eficace privind succesiunile internaționale 
în Uniunea Europeană implică posibilitatea 
ca moștenitorul, legatarul, executorul 
testamentar sau administratorul să își poată 
dovedi calitatea cu ușurință și pe cale 
necontencioasă în statele membre unde se 
situează bunurile succesiunii. Pentru a 
facilita libera circulație a acestei probe în 
cadrul Uniunii Europene, prezentul 
regulament ar trebui să introducă un model 
uniform de certificat european de 
moștenitor și să desemneze autoritatea 
competentă să îl elibereze. Pentru a 
respecta principiul subsidiarității, acest 
certificat nu ar trebui să înlocuiască 
procedurile interne din statele membre. 
Regulamentul ar trebui să prevadă 
armonizarea cu aceste proceduri.

(27) Un regulament rapid, abordabil și 
eficace privind succesiunile internaționale 
în Uniunea Europeană implică posibilitatea 
ca moștenitorul, legatarul, executorul 
testamentar sau administratorul să își poată 
dovedi calitatea cu ușurință și pe cale 
necontencioasă în statele membre unde se 
situează bunurile succesiunii. Pentru a 
facilita libera circulație a acestei probe în
cadrul Uniunii Europene, prezentul 
regulament ar trebui să introducă, pentru 
cazurile transfrontaliere, un model 
uniform de certificat european de 
moștenitor și să desemneze autoritatea 
competentă să îl elibereze. Autoritatea 
menționată poate să fie o instanță în 
sensul prezentului regulament sau o altă 
autoritatea, cum ar fi un notariat. 
Autoritatea competentă ar trebui să fie 
numită de statul membru ale cărui 
instanțe sunt competente în temeiul 
prezentului regulament. Pentru a respecta 
principiul subsidiarității, acest certificat nu 
ar trebui să înlocuiască procedurile interne 
din statele membre. Regulamentul ar trebui 
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să prevadă armonizarea cu aceste 
proceduri.

Or. en

Amendamentul 146
Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, în 
special dispozițiile articolului 21, care 
interzice orice discriminare pe motiv de 
sex, rasă, culoare, origine etnică sau 
socială, caracteristici genetice, limbă, 
religie sau credință, opinii politice sau 
alte opinii, apartenență la o minoritate 
națională, proprietate, naștere, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală. Prezentul 
regulament trebuie aplicat de instanțele 
statelor membre respectând aceste 
drepturi și principii.

(34) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale, precum și 
principiile consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Or. it

Justificare

Această referință ar trebui eliminată, întrucât duce la crearea unei ierarhii între principiile 
consacrate de Carta drepturilor fundamentale, implicând ideea că principiul nediscriminării 
ar avea un statut privilegiat.

Amendamentul 147
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Regatul Unit nu va aplica prezentul 
regulament în niciun fel care ar putea 
aduce atingere drepturilor de proprietate, 
dobânzilor sau bunurilor constituite sau
transferate prin donație sau prin dispoziții 
echivalente date de către defunct în cursul 
vieții, cu excepția cazurilor în care 
donațiile sau dispozițiile menționate au 
fost date în favoarea unui moștenitor sau 
a unui beneficiar al defunctului în 
conformitate cu dispozițiile legii aplicabile 
conform capitolului III.

Or. en

Justificare

Este inacceptabil ca o donație sau un cadou oferit de defunct înainte de deces să fie cerut 
înapoi, ceea ce ar putea duce la situația de a se ridica astfel de pretenții față de organizațiile 
de caritate.

Amendamentul 148
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, „stat 
membru” desemnează toate statele 
membre, cu excepția Danemarcei, [a 
Regatului Unit și a Irlandei].

(2) În sensul prezentului regulament, „stat 
membru” desemnează oricare dintre
statele membre, cu excepția Danemarcei, [a 
Regatului Unit și a Irlandei].

Or. ro

Amendamentul 149
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) drepturile și bunurile constituite sau 
transferate altfel decât prin succesiune, 
cum ar fi donațiile, proprietatea comună a 
mai multor persoane, care prevede o rentă 
în beneficiul supraviețuitorului, planurile 
de pensii, contractele de asigurare și 
acordurile similare, sub rezerva articolului 
19 alineatul (2) litera (j);

(f) drepturile și bunurile constituite sau 
transferate altfel decât prin succesiune, 
cum ar fi donațiile, proprietatea comună a 
mai multor persoane, care prevede o rentă 
în beneficiul supraviețuitorului, planurile 
de pensii, contractele de asigurare și 
acordurile similare, fără a aduce atingere 
dispozițiilor articolului 19 alineatul (2) 
litera (j);

Or. en

Amendamentul 150
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) dizolvarea, lichidarea și fuzionarea
societăților comerciale, a asociațiilor și a 
persoanelor juridice;

(h) dizolvarea, expirarea duratei și 
fuzionarea societăților comerciale și a altor 
organisme, constituite sau nu ca persoane 
juridice;

Or. en

Amendamentul 151
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) constituirea, funcționarea și dizolvarea 
trusturilor;

(i) constituirea, funcționarea și dizolvarea 
trusturilor, cu excepția trusturilor 
constituite prin dispoziții testamentare sau 
conform normelor privind succesiunile ab 
intestat;
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Or. en

Justificare

Există motive întemeiate pentru includerea trusturilor testamentare și a celor constituite prin 
succesiune ab intestat în domeniul de aplicare al prezentului regulament (a se vedea Max 
Planck Institute for Comparative and International Private Law: Comments on the Proposal, 
p. 27).

Amendamentul 152
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) constituirea, funcționarea și dizolvarea 
trusturilor;

(i) constituirea, administrarea și dizolvarea 
trusturilor, cu excepția trusturilor 
constituite prin dispoziție testamentară 
sau în contextul succesiunii legale;

Or. en

Amendamentul 153
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) natura drepturilor reale asupra unui 
bun și publicitatea acestor drepturi.

(j) natura drepturilor reale și procedurile 
de dobândire reală a acestora, înscrierea 
lor în registre sau publicitatea aferentă 
acestora și efectele înscrierii sau 
neînscrierii lor în registre;

Or. de

Amendamentul 154
Angelika Niebler
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Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „succesiune”: orice formă de transfer 
de proprietate pentru cauză de moarte, fie 
că este vorba de un act voluntar de transfer, 
sub forma unui testament sau a unui pact 
asupra succesiunii viitoare, fie de un 
transfer de proprietate prevăzut de lege în 
urma unui deces;

(a) „succesiune”: orice formă de primă 
transmitere a bunurilor, drepturilor și 
obligațiilor de la o persoană decedată 
către beneficiarii săi pentru cauză de 
moarte, fie că este vorba de un act voluntar 
de transfer, sub forma unui testament sau a 
unui pact asupra succesiunii viitoare, fie de 
un transfer de proprietate prevăzut de lege 
în urma unui deces;

Or. de

Amendamentul 155
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „instanță”: orice autoritate judiciară 
sau autoritate competentă în statele 
membre care exercită o funcție 
judecătorească în materie de succesiune. 
Sunt asimilate instanțelor celelalte 
autorități care exercită, prin delegarea din 
partea puterilor publice, prerogative ce țin 
de competența instanțelor, precum cele 
prevăzute de prezentul regulament;

eliminat

Or. en

Amendamentul 156
Sebastian Valentin Bodu

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

(b) „instanță”: orice autoritate judiciară sau 
autoritate competentă în statele membre 
care exercită o funcție judecătorească în 
materie de succesiune. Sunt asimilate 
instanțelor celelalte autorități care exercită, 
prin delegarea din partea puterilor publice, 
prerogative ce țin de competența 
instanțelor, precum cele prevăzute de 
prezentul regulament;

(b) „instanță”: orice autoritate judiciară sau 
autoritate competentă în statele membre 
care exercită o funcție judecătorească în 
materie de succesiune. Sunt asimilate 
instanțelor celelalte autorități sau persoane 
învestite cu autoritate (cum ar fi notarii)
care exercită, prin delegarea din partea 
puterilor publice, prerogative ce țin de 
competența instanțelor, precum cele 
prevăzute de prezentul regulament;

Or. ro

Justificare

Notarii publici sunt o prezență constantă în Uniunea Europeană și printre atribuțiunile lor la 
nivel european ,în general, se numără si dezbaterea succesiunilor. Așadar, referirea explicită 
făcută la adresa lor este clarificatoare asupra faptului că aceștia sunt competenți să elibereze
un certificat european de moștenitor, ca persoane cărora, fără a fi o autoritate, li s-a delegat 
o astfel de competență.

Amendamentul 157
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „instanță”: orice autoritate judiciară sau 
autoritate competentă în statele membre 
care exercită o funcție judecătorească în 
materie de succesiune. Sunt asimilate 
instanțelor celelalte autorități care exercită, 
prin delegarea din partea puterilor publice, 
prerogative ce țin de competența 
instanțelor, precum cele prevăzute de 
prezentul regulament;

(b) „instanță”: orice autoritate judiciară sau 
autoritate competentă în statele membre 
sau o persoană ori o entitate desemnată 
de o instanță, ale cărei hotărâri sunt 
aprobate de instanța respectivă și care 
exercită o funcție judecătorească în materie 
de succesiune. Sunt asimilate instanțelor 
celelalte autorități care exercită, prin 
delegarea din partea puterilor publice, 
prerogative ce țin de competența 
instanțelor, precum cele prevăzute de 
prezentul regulament;
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Or. fr

Amendamentul 158
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „pact asupra succesiunii viitoare”: un 
acord care conferă, modifică sau retrage, 
cu sau fără contraprestație, drepturi asupra 
succesiunii viitoare ale uneia sau mai 
multor persoane care sunt părți la acord;

(c) „pact asupra succesiunii viitoare”: un 
acord întocmit în scris sau derivat din 
testamente reciproce care conferă, 
modifică sau retrage, cu sau fără 
contraprestație, drepturi asupra succesiunii 
viitoare ale uneia sau mai multor persoane 
care sunt părți la acord;

Or. de

Amendamentul 159
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „testamente conjunctive”: testamentele 
elaborate de două sau mai multe persoane 
în același act, în beneficiul unui terț sau/și 
cu titlu de dispoziție reciprocă;

(d) „testamente conjunctive”: testamentele 
elaborate de două sau mai multe persoane 
în cadrul unui singur act, în beneficiul 
unui terț sau/și cu titlu de dispoziție 
reciprocă;

Or. en

Amendamentul 160
Klaus-Heiner Lehne

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

(e) „stat membru de origine”: statul 
membru în care a fost pronunțată hotărârea, 
a fost aprobată sau încheiată tranzacția 
judiciară ori a fost întocmit actul autentic, 
după caz;

(e) „stat membru de origine”: statul 
membru în care a fost pronunțată hotărârea, 
a fost aprobată sau încheiată tranzacția 
judiciară ori a fost întocmit actul autentic;

Or. en

Amendamentul 161
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „stat membru în care se solicită 
recunoașterea”: statul membru în care se 
solicită recunoașterea și/sau executarea 
hotărârii, a tranzacției judiciare sau a 
actului autentic;

(f) „stat membru de executare”: statul 
membru în care se realizează executarea 
hotărârii, a tranzacției judiciare sau a 
actului autentic;

Or. de

Amendamentul 162
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „hotărâre”: o hotărâre în materie de 
succesiuni pronunțată de o instanță dintr-
un stat membru, indiferent de denumirea 
acesteia, cum ar fi decizie, sentință, 
ordonanță sau mandat de executare, 
precum și stabilirea de către un grefier a 
cheltuielilor de judecată;

(g) „hotărâre”: o măsură sau o hotărâre în 
materie de succesiuni adoptată de o 
instanță dintr-un stat membru sau de o 
persoană ori o entitate desemnată de o 
instanță, indiferent de denumirea acesteia, 
cum ar fi decizie, sentință, ordonanță sau 
mandat de executare, precum și stabilirea 
de către un grefier a cheltuielilor de 
judecată;
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Or. fr

Amendamentul 163
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „hotărâre”: o hotărâre în materie de 
succesiuni pronunțată de o instanță dintr-
un stat membru, indiferent de denumirea 
acesteia, cum ar fi decizie, sentință, 
ordonanță sau mandat de executare, 
precum și stabilirea de către un grefier a 
cheltuielilor de judecată;

(g) „hotărâre”: o hotărâre în materie de 
succesiuni adoptată de o instanță dintr-un 
stat membru, indiferent de denumirea 
acesteia, cum ar fi decizie, sentință, 
ordonanță, măsură sau mandat de 
executare, precum și stabilirea de către un 
grefier a cheltuielilor de judecată;

Or. en

Amendamentul 164
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de regulament
Articolul 2 - litera h - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „act autentic”: un act întocmit sau 
înregistrat în mod formal ca act autentic și 
a cărui autenticitate:

(h) „act autentic”: un act întocmit sau 
înregistrat cu respectarea formalităților 
cerute de lege și a cărui autenticitate:

Or. ro

Justificare

Nu putem defini un termen utilizând același termen. 

Amendamentul 165
Klaus-Heiner Lehne

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

(i) „certificat european de moștenitor”: 
certificatul eliberat de instanța competentă, 
în aplicarea capitolului VI din prezentul 
regulament.

(i) „certificat european de moștenitor”: 
certificatul eliberat de instanța ori 
autoritatea competentă, în aplicarea 
capitolului VI din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 166
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „reședința obișnuită”: locul în care 
defunctul și-a petrecut cea mai mare parte 
a timpului în ultimele 730 de zile 
dinaintea decesului;

Or. it

Amendamentul 167
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat
Instanțe

Dispozițiile prezentului capitol se aplică 
tuturor instanțelor din statele membre, 
însă nu se aplică autorităților 
extrajudiciare decât în caz de necesitate.

Or. fr
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Amendamentul 168
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva dispozițiilor prezentului 
regulament, în materie de succesiuni, 
competența aparține instanțelor statului 
membru pe teritoriul căruia defunctul își 
avea reședința obișnuită în momentul 
decesului.

Sub rezerva dispozițiilor prezentului 
regulament, în materie de succesiuni, 
competența aparține instanțelor statului 
membru al cărui cetățean era defunctul în 
momentul decesului.

(Amendament orizontal care trebuie 
aplicat în întregul text pentru înlocuirea 
criteriului de „reședință obișnuită”).

Or. it

Amendamentul 169
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva dispozițiilor prezentului 
regulament, în materie de succesiuni,
competența aparține instanțelor statului 
membru pe teritoriul căruia defunctul își 
avea reședința obișnuită în momentul 
decesului.

Sub rezerva dispozițiilor prezentului 
regulament, în ceea ce privește totalitatea 
succesiunii defunctului, competența 
aparține instanțelor statului membru pe 
teritoriul căruia defunctul își avea reședința 
obișnuită în momentul decesului.

Or. en

Amendamentul 170
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care defunctul a optat pentru 
legea unui stat membru pentru a-și 
organiza succesiunea, în conformitate cu 
articolul 17, instanța sesizată în 
conformitate cu articolul 4 poate, la cererea 
unei părți și dacă instanța consideră că
instanțele statului membru pentru a cărui 
lege s-a optat sunt mai în măsură să 
hotărască cu privire la succesiune, să 
suspende acțiunea și să invite părțile să 
sesizeze instanțele statului membru 
respectiv.

(1) În cazul în care defunctul a optat pentru 
legea unui stat membru pentru a-și 
organiza succesiunea, în conformitate cu 
articolul 17, instanța sesizată în 
conformitate cu articolul 4, la cererea unei 
părți și în măsura în care instanțele 
statului membru pentru a cărui lege s-a 
optat sunt mai în măsură să hotărască cu 
privire la succesiune, suspendă acțiunea și 
să invite părțile să sesizeze instanțele 
statului membru respectiv.

Or. fr

Amendamentul 171
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care defunctul a optat pentru 
legea unui stat membru pentru a-și 
organiza succesiunea, în conformitate cu 
articolul 17, instanța sesizată în 
conformitate cu articolul 4 poate, la cererea 
unei părți și dacă instanța consideră că 
instanțele statului membru pentru a cărui 
lege s-a optat sunt mai în măsură să 
hotărască cu privire la succesiune, să 
suspende acțiunea și să invite părțile să 
sesizeze instanțele statului membru 
respectiv.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 172
Klaus-Heiner Lehne
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instanța competentă în conformitate cu 
articolul 4 fixează un termen în care trebuie 
sesizate instanțele statului membru pentru a 
cărui lege s-a optat, în conformitate cu 
alineatul (1). În cazul în care instanțele nu 
sunt sesizate în acest termen, instanța 
sesizată continuă să-și exercite competența.

(2) Instanța competentă sesizată în 
conformitate cu articolul 4 fixează părților 
un termen în care trebuie sesizate instanțele 
statului membru pentru a cărui lege s-a 
optat, în conformitate cu alineatul (1). În 
cazul în care instanțele nu sunt sesizate în 
acest termen, instanța sesizată în 
conformitate cu articolul 4 continuă să-și 
exercite competența.

Or. en

Amendamentul 173
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Alegerea instanței

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 5, în cazul în care defunctul a 
optat pentru legea unui stat membru 
pentru a-și organiza succesiunea, în 
conformitate cu articolul 17, părțile pot 
conveni că instanța sau instanțele din acel 
stat membru au competența de a hotărî cu 
privire la succesiunea defunctului.

Or. en

Amendamentul 174
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 5b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Declinarea competenței

În cazul în care instanțele statului 
membru pe al cărui teritoriu și-a avut 
reședința obișnuită defunctul la 
momentul decesului sunt sesizate din 
oficiu pentru procedurile succesorale și 
dacă părțile convin să sesizeze instanțele 
statului membru pentru a cărui lege a 
optat defunctul în conformitate cu 
dispozițiile articolului 5a sau să transfere 
procedurile succesorale în fața oricărei 
alte autorități competente din statul 
membru respectiv, instanțele sesizate din 
oficiu își declină competența.

Or. en

Amendamentul 175
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile menționate la alineatul (1) 
literele (a) - (c), competența acoperă 
succesiunea în integralitatea sa.

Or. en

Amendamentul 176
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a

Forum necessitatis

În cazul în care nicio instanță dintr-un 
stat membru nu este competentă în 
temeiul articolelor 4 sau 6, instanțele 
dintr-un stat membru se pot pronunța, în 
cazuri excepționale, asupra succesiunii în 
situația în care procedura nu se poate 
iniția sau desfășura în mod rezonabil sau 
este imposibil să se desfășoare într-un stat 
terț de care cauza este strâns legată.

Or. fr

Amendamentul 177
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Competența instanțelor locului unde se 

situează un bun
În cazul în care legea statului membru 
unde se situează un bun impune 
intervenția instanțelor sale pentru a lua 
măsuri ce țin de dreptul real cu privire la 
transmiterea acestui bun, de înregistrarea 
sau transferul său în registrele de 
publicitate, instanțele acestui stat membru 
sunt competente pentru a lua astfel de 
măsuri.

Or. fr

Amendamentul 178
Diana Wallis
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Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regula generală Reguli generale în absența alegerii

Or. en

Amendamentul 179
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regula generală Reguli generale în absența alegerii

Or. en

Amendamentul 180
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor contrare prevăzute de 
prezentul regulament, legea aplicabilă 
pentru ansamblul succesiunii este cea a
statului membru unde defunctul își avea 
reședința obișnuită în momentul decesului.

Cu excepția cazurilor contrare prevăzute de 
prezentul regulament, legea aplicabilă 
pentru ansamblul succesiunii defunctului 
este legea statului membru unde defunctul 
își avea reședința obișnuită în momentul 
decesului sau unde fusese rezident ori 
rezidentă pe o perioadă de minimum 
patru ani înaintea decesului.

Or. en

Amendamentul 181
Paulo Rangel
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Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor contrare prevăzute de 
prezentul regulament, legea aplicabilă 
pentru ansamblul succesiunii este cea a
statului membru unde defunctul își avea 
reședința obișnuită în momentul decesului.

Cu excepția cazurilor contrare prevăzute de 
prezentul regulament, legea aplicabilă 
pentru ansamblul succesiunii este legea
statului membru unde defunctul își avea 
reședința obișnuită în momentul decesului 
sau unde fusese rezident ori rezidentă pe o 
perioadă de minimum patru ani înaintea 
decesului.

Or. en

Amendamentul 182
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor contrare prevăzute de 
prezentul regulament, legea aplicabilă 
pentru ansamblul succesiunii este cea a 
statului membru unde defunctul își avea
reședința obișnuită în momentul decesului.

Cu excepția cazurilor contrare prevăzute de 
prezentul regulament, legea aplicabilă 
pentru ansamblul succesiunii este cea a 
statului membru unde defunctul și-a avut
reședința obișnuită pe o perioadă de 
minimum doi ani în momentul decesului.

Or. de

Amendamentul 183
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea legii aplicabile succesiunii în 
temeiul alineatului (1) poate să nu aibă ca 
rezultat privarea completă a membrilor 



PE464.765v02-00 34/65 AM\872403RO.doc

RO

familiei defunctului de protecția oferită 
prin dispozițiile obligatorii ale legii 
statului al cărui cetățean era defunctul în 
momentul decesului în ceea ce privește 
rezerva succesorală în cadrul 
testamentului sau măsurile echivalente.

Or. en

Amendamentul 184
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În toate celelalte cazuri, legea aplicabilă 
succesiunii în ansamblul său este cea a 
statului a cărui cetățenie o deținea 
defunctul în momentul decesului. Legea 
este, de asemenea, aplicabilă în cazul în 
care defunctul își avea reședința obișnuită 
în mai mult de un stat în momentul 
decesului.

Or. en

Amendamentul 185
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când, în mod excepțional, reiese 
cu claritate din toate circumstanțele 
defunctului că, la momentul decesului, 
avea o legătură în mod evident mai 
strânsă cu un alt stat decât cel al cărui 
lege ar fi aplicabilă în conformitate cu
prezentul articol, legea aplicabilă 
succesiunii sale este legea acelui alt stat.
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Or. en

Amendamentul 186
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În toate celelalte cazuri, legea aplicabilă 
succesiunii în ansamblul său este cea a 
statului a cărui cetățenie o deținea 
defunctul în momentul decesului. Legea 
este, de asemenea, aplicabilă în cazul în 
care defunctul își avea reședința obișnuită 
în mai mult de un stat în momentul 
decesului.

Or. en

Amendamentul 187
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când, în mod excepțional, reiese 
cu claritate din toate circumstanțele 
defunctului că, la momentul decesului, 
avea o legătură în mod evident mai 
strânsă cu un alt stat decât cel al cărui 
lege ar fi aplicabilă în conformitate cu 
prezentul articol, legea aplicabilă 
succesiunii sale este legea acelui alt stat.

Or. en

Amendamentul 188
Evelyn Regner
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În toate celelalte cazuri, legea aplicabilă 
este cea a statului a cărui cetățenie o
deținea defunctul în momentul decesului.  
Legea este, de asemenea, aplicabilă în 
cazul în care defunctul își avea reședința 
obișnuită în mai mult de un stat.

Or. de

Amendamentul 189
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când reiese cu claritate din toate 
circumstanțele defunctului că legăturile 
cele mai strânse le avea cu un alt stat, 
legea aplicabilă succesiunii în ansamblul 
său este legea acelui alt stat.

Or. de

Amendamentul 190
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană poate desemna ca lege care 
să reglementeze masa succesorală legea 
statului a cărei cetățenie o deține.

(1) O persoană poate desemna ca lege care 
să reglementeze masa succesorală legea 
internă (cu excluderea normelor de drept 
internațional privat) a statului a cărei 
cetățenie o deținea în momentul alegerii.
Alegerea legii este valabilă și dacă o 
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persoană deține, în momentul decesului 
său, cetățenia statului a cărei legislație a 
ales-o.

Or. en

Amendamentul 191
Kurt Lechner

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alegerea legii este valabilă și dacă o 
persoană deține, în momentul decesului 
său, cetățenia statului a cărei legislație a 
ales-o.
Alegerea legii ar trebui să fie exprimată 
suficient de clar în lumina criteriilor de 
interpretare general recunoscute.

Or. de

Amendamentul 192
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Desemnarea legii aplicabile 
succesiunii trebuie să fie expresă și să 
apară în cadrul unei declarații sub forma 
unei dispoziții pentru cauză de moarte.

(2) Alegerea exprimată trebuie să fie 
expresă și să apară în cadrul unei declarații 
sub forma unei dispoziții pentru cauză de 
moarte sau trebuie să reiasă în mod 
neechivoc din termenii dispoziției pentru 
cauză de moarte.

Or. en
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Amendamentul 193
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Aplicarea legii prevăzute de prezentul 
articol nu aduce atingere drepturilor 
oricărei persoane care nu ia parte la pact 
și care, în temeiul legii desemnate la 
articolele 16 sau 17, are un drept la 
rezerva succesorală sau un alt drept de 
care nu poate fi privată de către persoana 
despre a cărei succesiune este vorba.

(4) Sistemul juridic determinat în temeiul 
alineatelor (1), (2) și (3) privește numai 
validitatea materială a pactelor asupra 
succesiunii viitoare, natura și întinderea 
efectelor obligatorii ale acestora, 
interpretarea și revocarea lor, precum și 
retragerea din acestea. 

Or. de

Amendamentul 194
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a

Condițiile de formă ale dispozițiilor 
pentru cauză de moarte

Dispoziția pentru cauză de moarte 
îndeplinește condițiile de formă în cazul 
în care forma sa respectă dipozițiile 
legislației interne:
a) a statului în care a redactat-o testatorul 
sau
b) a statului a cărei cetățenie o deținea 
testatorul fie la momentul redactării 
dispoziției, fie la momentul decesului sau
c) a unui stat în care testatorul își avea 
domiciliul fie la momentul redactării 
dispoziției, fie la momentul decesului sau
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d) a unui stat în care testatorul își avea 
reședința obișnuită fie la momentul 
redactării dispoziției, fie la momentul 
decesului sau
e) în ceea ce priveşte bunurile imobile, a 
locului în care acestea sunt situate.
2. Aceste dispoziții se aplică de asemenea 
pactelor asupra succesiunii viitoare.

Or. fr

Amendamentul 195
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Condițiile de formă ale dispozițiilor 

pentru cauză de moarte
1. Dispoziția pentru cauză de moarte 
îndeplinește condițiile de formă în cazul 
în care forma sa respectă dipozițiile 
legislației interne:
(a) a statului în care a redactat-o 
testatorul sau
(b) a unui stat a cărei cetățenie o deținea 
testatorul fie la momentul redactării 
dispoziției, fie la momentul decesului sau
(c) a unui stat în care testatorul își avea 
domiciliul fie la momentul redactării 
dispoziției, fie la momentul decesului sau
(d) a unui stat în care testatorul își avea 
reședința obișnuită  fie la momentul 
redactării dispoziției, fie la momentul 
decesului sau
(e) în ceea ce privește bunurile imobile, a 
statului în care acestea sunt situate.
2. Alineatul (1) se aplică și dispozițiilor 
testamentare de revocare a unei dispoziții 
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testamentare anterioare. Revocarea 
îndeplinește condițiile de formă dacă 
respectă oricare dintre legile în temeiul 
cărora, conform dispozițiilor alineatului 
(1), a îndeplinit condițiile de formă 
dispoziția testamentară revocată.
3. În sensul prezentului articol, orice 
dispoziție juridică ce limitează formele 
permise ale dispozițiilor testamentare prin 
referire la vârstă, cetățenie sau alte 
circumstanțe personale ale testatorului se 
consideră a fi o chestiune de formă.  
Aceeași regulă se aplică și 
caracteristicilor pe care trebuie să le 
dețină martorii pentru ca dispoziția 
testamentară să fie valabilă.

Or. en

Amendamentul 196
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legea menționată în capitolul III
reglementează totalitatea succesiunii, de la 
deschiderea acesteia până la transmiterea 
definitivă a moștenirii persoanelor care au 
dreptul la aceasta.

(1) Legea menționată în prezentul capitol
reglementează totalitatea succesiunii, de la 
deschiderea acesteia până la prima 
transmitere a moștenirii de la defunct 
persoanelor care au dreptul la aceasta.

Or. de

Amendamentul 197
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) transmiterea bunurilor și drepturilor (f) prima transmitere către moștenitori și, 
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din care se compune succesiunea către 
moștenitori și legatari, inclusiv condițiile și 
efectele acceptării succesiunii sau a unui 
legat sau ale renunțării la acestea;

dacă este cazul, către legatari a bunurilor, 
drepturilor și obligațiilor, inclusiv 
condițiile și efectele acceptării succesiunii 
sau a unui legat sau ale renunțării la 
acestea, fără a se aduce atingere 
articolului 20a;

Or. de

Amendamentul 198
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) transmiterea bunurilor și drepturilor din 
care se compune succesiunea către 
moștenitori și legatari, inclusiv condițiile și 
efectele acceptării succesiunii sau a unui 
legat sau ale renunțării la acestea;

(f) transmiterea bunurilor, drepturilor și 
obligațiilor din care se compune 
succesiunea către moștenitori și legatari, 
inclusiv condițiile și efectele acceptării 
succesiunii sau a unui legat sau ale 
renunțării la acestea, fără a se aduce 
atingere articolului 20a;

Or. fr

Amendamentul 199
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) puterile conferite moștenitorilor, 
executorilor testamentari și altor 
administratori ai succesiunii, în special 
vânzarea bunurilor, plata creditorilor;

(g) administrarea bunurilor, mai ales în 
ceea ce privește puterile conferite 
moștenitorilor, executorilor testamentari și 
altor administratori ai succesiunii, în 
special vânzarea bunurilor, plata 
creditorilor;

Or. fr
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Amendamentul 200
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Restituirea donațiilor inter vivos de către 

donatari
1. Restituirea de către donatar a unei 
donații inter vivos poate face obiectul unei 
cereri în temeiul legii aplicabile 
succesiunilor conform prezentului 
regulament numai în măsura în care o 
astfel de restituire ar putea face de 
asemenea obiectul unei cereri în temeiul 
legii care reglementa, conform 
prezentului regulament, succesiunea 
donatorului în momentul în care a fost 
făcută donația
2. În scopul aplicării dispozițiilor 
alineatului (1), alegerea legii efectuată de 
către donator în temeiul articolelor 17, 18 
alineatul (3) și 18a alineatul (3) va fi 
luată în considerare numai dacă 
donatarul știa de alegerea legii la 
momentul în care a fost făcută donația.

Or. en

Justificare

A fost sugerată o normă în materie de conflicte de legi în ceea ce privește restituirea 
donațiilor inter vivos realizate de defunct pentru a proteja donatarul și părțile terțe de 
modificări ulterioare ale legii aplicabile în materie de succesiuni. O cerere de restituirea a 
unei donații conform legii succesorale aplicabile trebuie admisă doar în măsura în care 
cererea de restituire a donației putea fi  depusă și în conformitate cu legea succesorală 
ipotetic aplicabilă succesiunii donatorului în momentul în care a fost făcută donația (a se 
vedea Max Planck Institute for Comparative and International Private Law: Comments on the 
Proposal, p.85).
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Amendamentul 201
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a

Legislația în materie de proprietate

Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor legislative ale unui 
stat unde sunt situate bunurile 
succesorale imobile sau bunurile 
succesorale înscrise în registre care sunt 
legate de stabilirea sau transmiterea 
dreptului de proprietate sau a altor 
drepturi reale asupra bunurilor 
succesorale sau de înscrierea acestora în 
registre, și anume doar în măsura în care 
titlul este dobândit printr-un act de 
stabilire sau transmisie sau printr-o 
hotărâre judecătorească, ca atare sau 
însoțită de o înscriere în registre.

Or. de

Amendamentul 202
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a

Legislația în materie de proprietate

Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării dispozițiilor legislative ale unui 
stat membru unde sunt situate bunurile 
succesorale imobile, în special în ceea ce 
privește înscrierea în registre a 
transferului bunurilor în cauză și efectele 
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acestei înscrieri.

Or. fr

Amendamentul 203
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 eliminat
Aplicarea legii statului unde se situează 

un bun
(1) Legea aplicabilă succesiunii nu aduce 
atingere aplicării legii statului membru 
unde se situează bunul, în măsura în care 
această lege prevede, pentru acceptarea 
succesiunii sau a unui legat sau 
renunțarea la acestea, formalități 
ulterioare celor prevăzute de legea 
aplicabilă succesiunii.
(2) Legea aplicabilă succesiunii nu aduce 
atingere aplicării legii statului membru 
unde se situează bunul:
(a) în cazul în care condiționează 
administrarea și lichidarea succesiunii de 
numirea unui administrator sau executor 
testamentar de către o autoritate a acestui 
stat membru. Legea aplicabilă succesiunii 
reglementează determinarea persoanelor, 
cum ar fi moștenitorii, legatarii, 
executorii testamentari sau 
administratorii, care ar putea fi numiți 
pentru administrarea și lichidarea 
succesiunii;
(b) în cazul în care condiționează 
transmiterea definitivă a moștenirii 
persoanelor care au dreptul la aceasta de 
plata prealabilă a unor taxe pe 
succesiune.

Or. fr
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Amendamentul 204
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Legea aplicabilă succesiunii nu aduce 
atingere aplicării legii statului membru 
unde se situează bunul:

(2) Fără a aduce atingere legii aplicabile 
succesiunii, atunci când legea unui stat 
membru în care bunul succesiunii este 
situat impune numirea unui administrator 
al succesiunii sau a unui executor 
testamentar, legea respectivului stat 
membru se aplică în raport cu bunul în 
ceea ce privește următoarele chestiuni:

Or. en

Amendamentul 205
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Legea aplicabilă succesiunii nu aduce 
atingere aplicării legii statului membru 
unde se situează bunul:

(2) Fără a aduce atingere legii aplicabile 
succesiunii, atunci când legea statului 
membru în care bunul succesiunii este 
situat impune numirea unui administrator 
al succesiunii sau a unui executor 
testamentar, legea respectivului stat 
membru se aplică în raport cu bunul în 
ceea ce privește următoarele chestiuni:

Or. en

Amendamentul 206
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care condiționează 
administrarea și lichidarea succesiunii de
numirea unui administrator sau executor 
testamentar de către o autoritate a acestui
stat membru. Legea aplicabilă succesiunii 
reglementează determinarea persoanelor, 
cum ar fi moștenitorii, legatarii, 
executorii testamentari sau 
administratorii, care ar putea fi numiți 
pentru administrarea și lichidarea 
succesiunii;

(a) numirea administratorului sau a 
executorului de către o autoritate situată în 
respectivul stat membru;

Or. en

Amendamentul 207
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care condiționează 
administrarea și lichidarea succesiunii de
numirea unui administrator sau executor 
testamentar de către o autoritate a acestui
stat membru. Legea aplicabilă succesiunii 
reglementează determinarea persoanelor, 
cum ar fi moștenitorii, legatarii, 
executorii testamentari sau 
administratorii, care ar putea fi numiți 
pentru administrarea și lichidarea 
succesiunii;

(a) numirea administratorului sau a 
executorului de către o autoritate situată în 
respectivul stat membru;

Or. en

Amendamentul 208
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care condiționează 
transmiterea definitivă a moștenirii 
persoanelor care au dreptul la aceasta de 
plata prealabilă a unor taxe pe 
succesiune.

(b) competențele și atribuțiile oricărui 
administrator sau executor numit care pot 
fi exercitate cu privire la bunurile situate 
în respectivul stat membru.

Or. en

Amendamentul 209
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care condiționează 
transmiterea definitivă a moștenirii 
persoanelor care au dreptul la aceasta de 
plata prealabilă a unor taxe pe 
succesiune.

(b) competențele și atribuțiile oricărui 
administrator sau executor numit care pot 
fi exercitate cu privire la bunurile situate 
în respectivul stat membru.

Or. en

Amendamentul 210
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice administrator sau executor 
numit în temeiul acelei legi poate, 
conform acelei legi, să achite datoriile 
defunctului, indiferent dacă acestea sunt 
sau nu situate în statul membru respectiv. 
Cu toate acestea, ordinea de prioritate 
pentru achitarea datoriilor se determină 
conform legii aplicabile succesiunii.
În ceea ce privește numirea 
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administratorilor sau a executorilor, 
autoritatea statului membru în cauză 
numește următoarele persoane pentru a 
acționa în statul respectiv în acea calitate:
(a) orice persoane cărora o instanță 
declarată competentă pentru succesiunea 
respectivă le-a încredințat administrarea 
succesiunii sau
(b) dacă nu a fost numit un administrator, 
orice persoane cu drepturi de moștenitori 
în temeiul legii aplicabile succesiunii sau
(c) orice alte persoane numite de către 
autoritatea respectivă.
Numirile conform literei (c) se pot face 
doar în mod excepțional și numai în acele 
cazuri în care persoanele cu drept de 
moștenitori în temeiul legii aplicabile sunt 
insuficiente sau excesive ca număr 
conform legii statului membru în care 
este situată autoritatea sau nu sunt 
calificați să acționeze în calitate de 
administratori sau de executori din motive 
de ordine publică a statului membru 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 211
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când se aplică prezentul 
alineat, orice administrator sau executor 
numit în temeiul acelei legi poate, 
conform acelei legi, să achite datoriile 
defunctului, indiferent dacă acestea sunt 
sau nu situate în statul membru respectiv. 
Cu toate acestea, ordinea de prioritate 
pentru achitarea datoriilor se determină 
conform legii aplicabile succesiunii.
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Or. en

Amendamentul 212
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În aplicarea dispozițiilor alineatului 
(2) litera (a), autoritatea statului membru 
în cauză numește următoarele persoane 
pentru a acționa în statul respectiv în acea 
calitate:
(a) orice persoane cărora o instanță 
declarată competentă pentru succesiunea 
respectivă le-a încredințat administrarea 
succesiunii sau
(b) dacă nu a fost numit un administrator, 
orice persoane cu drepturi de moștenitori 
în temeiul legii aplicabile succesiunii sau
(c) orice alte persoane numite de către 
autoritatea respectivă.

Or. en

Amendamentul 213
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Numirile conform alineatului (2b) 
litera (c) se pot face doar în mod 
excepțional și numai în acele cazuri în 
care persoanele cu drept de moștenitori în 
temeiul legii aplicabile sunt insuficiente 
sau excesive ca număr conform legii 
statului membru în care este situată 
autoritatea sau nu sunt calificați să 
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acționeze în calitate de administratori sau 
de executori din motive de ordine publică 
a statului membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 214
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trimitere (Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 215
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 26 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când prin prezentul regulament se 
prevede aplicarea legii unui stat, noțiunea 
de lege cuprinde normele de drept în 
vigoare în acest stat, cu excepția normelor 
sale de drept internațional privat.

Atunci când prin prezentul regulament se 
prevede aplicarea legii unui stat membru, 
noțiunea de lege cuprinde normele de drept 
în vigoare în acest stat, cu excepția 
normelor sale de drept internațional privat.

Or. en

Justificare

Pare potrivită excluderea trimiterii numai atunci când regulamentul dispune aplicarea 
legislației unui stat membru (a se vedea Max Planck Institute for Comparative and 
International Private Law: Comments on the Proposal, p. 105).
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Amendamentul 216
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul în care legea 
aplicabilă se determină a fi legea unui stat 
terț, iar acea lege face trimitere la legea 
unui stat membru, se aplică aceasta din 
urmă, cu excepția cazului în care 
defunctul a ales legea statului terț ca lege 
care să îi reglementeze succesiunea în 
temeiul articolului 17.

Or. fr

Amendamentul 217
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când prin prezentul regulament se 
prevede aplicarea legii unui stat care nu 
este membru al UE, se aplică normele de 
drept internațional privat din acel stat la 
desemnarea legii oricărui stat membru ca 
lege aplicabilă succesiunii; se aplică legea 
statului membru menționat cu excepția 
normelor sale de drept internațional 
privat.

Or. en

Justificare

În cazurile în care prezentul regulament prevede aplicarea legii unui stat care nu este 
membru al UE și ale cărui norme de drept internațional privat fac referire, în ceea ce privește 
succesiunea, la legea statului forum sau a oricărui alt stat membru, trebuie acceptată 
referirea și trebuie să se aplice legislația internă a statului membru la care se face referirea 
(a se vedea Max Planck Institute for Comparative and International Private Law: Comments 
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on the Proposal, p. 106).

Amendamentul 218
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor (1) și (1a), atunci când 
articolele 17, 18, 18a, 18b sau 20 prevăd 
aplicarea legii unui stat, noțiunea de lege 
cuprinde normele de drept în vigoare în 
acel stat, cu excepția normelor sale de 
drept internațional privat.

Or. en

Justificare

În cazul alegerii legii aplicabile de către defunct sau în caz de conflict între norme care 
utilizează  factori de legătură alternativi și supun cazul mai multor legi aplicabile alternativ, 
se aplică legislația internă a statului la care se face referirea (a se vedea Max Planck 
Institute for Comparative and International Private Law: Comments on the Proposal, p. 106).

Amendamentul 219
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, aplicarea unei dispoziții a 
legii desemnate în temeiul prezentului 
regulament nu poate fi considerată 
contrară ordinii publice a instanței 
sesizate din simplul motiv că dispozițiile 
sale privind rezerva succesorală sunt 
diferite de cele în vigoare în statul 
instanței sesizate.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 220
Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Nicio dispoziție din prezentul 
regulament nu obligă instanțele unui stat 
membru să emită o hotărâre privind 
succesiunea în ceea ce privește un soț
supraviețuitor în virtutea aplicării 
prezentului regulament, dacă nu există 
astfel de cerințe în temeiul legislației în 
materie de căsătorie și familie din acel 
stat membru. 

Or. it

Justificare

Este preferabilă includerea unei reguli de protejare a opțiunilor naționale analog celor 
incluse în articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 de punere în aplicare a unei 
forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp.

Amendamentul 221
Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nicio dispoziție din prezentul regulament 
nu obligă instanțele unui stat membru să 
recunoască, în virtutea aplicării 
prezentului regulament, o hotărâre 
privind succesiunea în ceea ce privește un 
soț supraviețuitor emisă într-un alt stat 
membru, dacă nu există astfel de cerințe 
în temeiul legislației în materie de 
căsătorie și familie din acel stat membru. 
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Or. it

Justificare

Este preferabilă includerea unei reguli de protejare a opțiunilor naționale analog celor 
incluse în articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 de punere în aplicare a unei 
forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp.

Amendamentul 222
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea actelor autentice Circulația actelor autentice

Or. fr

Amendamentul 223
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 34 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele autentice înregistrate într-un stat 
membru sunt recunoscute de celelalte state 
membre, cu excepția cazului în care se 
contestă validitatea acestor acte în temeiul 
procedurilor prevăzute de statul membru 
de origine și cu condiția ca această 
recunoaștere să nu fie contrară ordinii 
publice a statului membru în care se 
solicită recunoașterea.

Actele autentice în materie de succesiuni
înregistrate într-un stat membru pot circula 
liber în statele membre și nu fac obiectul 
vreunei proceduri de legalizare sau a 
oricărei alte formalități similare. Cu 
respectarea cerințelor de ordine publică 
din statul membru de executare, acestea 
au aceeași forță probatorie în alte state 
membre ca și actele interne ale statului în 
cauză, dar nu mai mare decât în statul 
membru de origine.

Or. de
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Amendamentul 224
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 34 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele autentice înregistrate într-un stat 
membru sunt recunoscute de celelalte state 
membre, cu excepția cazului în care se 
contestă validitatea acestor acte în temeiul 
procedurilor prevăzute de statul membru de 
origine și cu condiția ca această 
recunoaștere să nu fie contrară ordinii 
publice a statului membru în care se 
solicită recunoașterea.

Actele autentice care intră sub incidența 
domeniului de aplicare material al 
prezentului regulament circulă liber în 
statele membre și au aceeași forță 
probatorie pe care o au și în statul 
membru de origine, cu condiția ca această 
recunoaștere să nu fie în mod evident
contrară ordinii publice a statului membru 
de executare.

Or. fr

Amendamentul 225
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Certificatul poate fi utilizat, în 
special, pentru a atesta unul sau mai 
multe dintre următoarele elemente:
(a) drepturile fiecărei persoane desemnate 
în certificat ca fiind îndreptățită la 
succesiune și cota-parte respectivă din 
succesiune;
(b) atribuirea unui anumit bun sau a 
anumitor bunuri  persoanei(lor) 
desemnate ca fiind îndreptățite la 
succesiune în certificat;
(c) competențele persoanei desemnate în 
certificat de executor testamentar sau de 
administrator al patrimoniului.

Or. de
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Amendamentul 226
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Certificatul european de moștenitor nu 
este obligatoriu. Certificatul nu 
înlocuiește procedurile interne. Cu toate 
acestea, efectele certificatului sunt 
recunoscute și în statul membru ale cărui 
autorități au eliberat certificatul în 
temeiul prezentului capitol.

(2) Certificatul european de moștenitor se 
eliberează, la cererea părții interesate, 
atunci când există un element de 
extraneitate, spre a fi folosit în vederea 
exercitării drepturilor succesorale în 
oricare stat membru.

În cazul eliberării unui certificat 
european de moștenitor, acesta înlocuiește 
certificatul intern, iar efectele sale sunt 
recunoscute inclusiv în statul membru ale 
cărui autorități au eliberat respectivul 
certificat, în temeiul prezentului capitol.

Or. ro

Justificare

Trebuie făcută o mențiune clară a situațiilor în care eliberarea unui certificat european de 
moștenitor este necesară. Procedura va rămâne cea națională atunci când nu există 
elementul de extraneitate.

Amendamentul 227
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În toate celelalte cazuri se eliberează 
un certificat național de moștenitor, care 
este guvernat de legea fiecărui stat 
membru.

Or. ro
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Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 5.

Amendamentul 228
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Certificatul se eliberează la cererea 
oricărei persoane care are obligația de a 
dovedi calitatea de moștenitor, legatar și 
prerogativele executorilor testamentari sau 
ale unor administratori terți.

(1) Certificatul se eliberează la cererea 
oricărei persoane care are interesul legitim
de a dovedi calitatea de moștenitor, legatar 
și prerogativele executorilor testamentari 
sau ale unor administratori terți.

Or. ro

Justificare

Solicitarea certificatului european de moștenitor este opțională. Ca urmare, nu poate fi 
instituită o obligație de solicitare a eliberării acestuia. Persoana respectivă trebuie să aibă 
un interes legitim determinat de calitatea de moștenitor, legatar, etc.  

Amendamentul 229
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile privind defunctul: numele, 
prenumele, sexul, starea civilă, cetățenia, 
dacă este disponibil, codul numeric 
personal, adresa ultimei reședințe 
obișnuite, data și locul decesului;

(a) informațiile privind defunctul: numele, 
prenumele, sexul, starea civilă, cetățenia, 
codul numeric personal (dacă este 
disponibil), adresa reședinței obișnuite din 
momentul decesului, data și locul 
decesului, data și locul nașterii;

Or. de
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Amendamentul 230
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Solicitantul trebuie să demonstreze 
exactitatea informațiilor furnizate prin 
intermediul unor documente autentice. În 
cazul în care aceste documente nu pot fi 
procurate sau nu pot fi procurate decât cu 
dificultăți disproporționate, se pot admite și 
alte mijloace de probă.

(2) Solicitantul trebuie să demonstreze 
exactitatea informațiilor furnizate prin 
intermediul unor documente originale. În 
cazul în care aceste documente nu pot fi 
procurate sau nu pot fi procurate decât cu 
dificultăți disproporționate, se pot admite și 
alte mijloace de probă.

Or. ro

Justificare

Dovada se face cu acte originale, actul autentic fiind o specie aparte de acte originale.   

Amendamentul 231
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instanța competentă ia măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura de 
veridicitatea declarațiilor date. În cazul în 
care dreptul intern permite acest fapt, 
instanța solicită ca aceste declarații să fie 
făcute sub jurământ.

(3) Autoritatea competentă ia măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura de 
veridicitatea declarațiilor date. În cazul și 
în măsura în care dreptul intern permite 
acest fapt, autoritatea competentă solicită 
ca aceste declarații să fie făcute sub 
jurământ sau în mod solemn sau sub orice 
altă formă având același grad de 
formalitate. În acest scop, poate solicita 
asistența actor organe care constituie 
autorități competente în temeiul legislației 
interne.

Or. de
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Amendamentul 232
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Certificatul european de moștenitor se 
eliberează utilizând formularul tip prevăzut 
în anexa II.

(1) Certificatul se eliberează utilizând 
formularul tip prevăzut în anexa II și, 
conform legii autorității competente, în 
temeiul și împreună cu documentul 
național care certifică succesiunea.

Or. de

Amendamentul 233
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Conținutul certificatului european de 
moștenitor prevăzut la aliniatul (2) este 
obligatoriu, însă statele membre pot 
adăuga acestui conținut considerat 
minimal și alte elemente necesare 
conform legislației naționale.

Or. ro

Justificare

Având în vedere că certificatul european de moștenitor înlocuiește certificatul național, și 
deoarece legislațiile naționale ale statelor membre conțin prevederi diferite cu privire la 
certificatul național de moștenitor, este necesar ca certificatul european de moștenitor să 
conțină atât elemente europene, considerate minimale și obligatorii, cât și eventualele 
elemente suplimentare prevăzute de legislațiile naționale.

Amendamentul 234
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informațiile privind defunctul: numele, 
prenumele, sexul, starea civilă, cetățenia, 
dacă este disponibil, codul numeric 
personal, adresa ultimei reședințe 
obișnuite, data și locul decesului;

(b) informațiile privind defunctul: numele, 
prenumele, sexul, starea civilă, cetățenia, 
codul numeric personal (dacă este 
disponibil), adresa reședinței obișnuite din 
momentul decesului, data și locul 
decesului, data și locul nașterii;

Or. de

Amendamentul 235
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) dacă există mai mulți moștenitori, cota-
parte care îi revine fiecăruia, precum și, 
după caz, lista bunurilor sau drepturilor
care revin unui anumit moștenitor;

(h) dacă există mai mulți moștenitori, cota-
parte care îi revine fiecăruia, precum și, 
după caz, lista bunurilor care revin unui 
anumit moștenitor;

Or. de

Amendamentul 236
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) lista bunurilor sau drepturilor care 
revin legatarilor în temeiul legii aplicabile 
succesiunii;

(i) lista bunurilor care revin legatarilor în 
temeiul legii aplicabile succesiunii;

Or. de
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Amendamentul 237
Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) unde este cazul, o copie a 
testamentului defunctului.

Or. en

Amendamentul 238
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă un stat membru impune alte 
formalități pentru transferul titlurilor de 
proprietate sau al altor drepturi reale 
privind bunurile succesorale imobile  sau 
dacă acele titluri sau drepturi trebuie 
înscrise în registre, certificatul european 
de moștenitor indică în mod expres acele 
formalități și, pentru a simplifica lucrurile 
pentru cetățean, face trimitere la portalul 
e-justiție pentru detaliile tehnice.
Statele membre care impun alte 
formalități transmit Comisiei toate 
informațiile corespunzătoare, pentru ca 
acestea să poată fi publicate și difuzate de 
portalul e-justiție. 

Or. it

Amendamentul 239
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice persoană care plătește sau 
transmite bunuri titularului unui 
certificat, împuternicit să încheie astfel de 
acte în temeiul certificatului, va fi 
eliberată de responsabilitate, cu excepția 
cazului în care această persoană știe că cele 
conținute de certificat nu corespund 
realității.

(3) Orice persoană care furnizează servicii 
beneficiarilor menționați în certificat va fi 
eliberată de responsabilitate, cu excepția 
cazului în care această persoană știe că cele 
conținute de certificat nu corespund 
realității.

Or. de

Amendamentul 240
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Certificatul constituie un titlu veritabil
pentru transcripția sau înscrierea moștenirii 
dobândite în registrele publice ale statului 
membru unde se situează bunurile. 
Transcripția se efectuează în conformitate 
cu modalitățile stabilite de legea statului 
membru sub a cărui autoritate se află 
registrul și produce efectele prevăzute de 
legea în cauză.

(5) Certificatul constituie o bază pentru 
transcripția sau înscrierea moștenirii 
dobândite în registrele publice ale statului 
membru unde se situează bunurile. 
Transcripția se efectuează în conformitate 
cu modalitățile stabilite de legea statului 
membru sub a cărui autoritate se află 
registrul și produce efectele prevăzute de 
legea în cauză.

Or. de

Amendamentul 241
Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Din considerente de interes public, 
instanțele statelor membre trebuie să fie 
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capabile să aplice să poată aplica excepția 
de ordine publică pentru a refuza să 
recunoască sau să execute un certificat 
european de moștenitor eliberat într-un 
alt stat membru.

Or. it

Justificare

Trebuie introdusă această dispoziție pentru a asigura coerența cu considerentul 24, care pare 
să ofere posibilitatea de a refuza recunoașterea sau executarea în legătură cu certificatul 
european de moștenitor.

Amendamentul 242
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament nu afectează 
aplicarea convențiilor bilaterale și 
multilaterale la care participă unul sau mai 
multe state membre la data adoptării 
prezentului regulament și care privesc 
aspectele reglementate de prezentul 
regulament, fără a aduce atingere 
obligațiilor ce revin statelor membre în 
temeiul articolului 307 din tratat.

(1) Prezentul regulament nu afectează 
aplicarea convențiilor bilaterale și 
multilaterale la care participă unul sau mai 
multe state membre la data adoptării 
prezentului regulament și care privesc 
aspectele reglementate de prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 243
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Articolul 45a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45a

Informații puse la dispoziția instanței sau 
autorității

1. La stabilirea statutului juridic al 
bunurilor imobile care fac parte din 
succesiune și care sunt situate într-un alt 
stat decât cel în care își are jurisdicția 
instanța conform dispozițiilor de la 
capitolul II din prezentul regulament sau 
orice altă autoritate competentă în 
privința succesiunii, acea instanță sau 
acea autoritate țin seama de informațiile 
cuprinse în cartea funciară al localității 
în care sunt înregistrate bunurile.
2. În sensul prezentului articol, 
autoritatea competentă a unui stat 
membru furnizează, la cerere, instanțelor 
sau oricăror alte autorități dintr-un alt 
stat membru informațiile cuprinse în 
cartea funciară, dacă astfel de informații 
pot fi furnizate în scopul procedurilor 
succesorale în conformitate cu legislația 
națională.

Or. en

Amendamentul 244
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care defunctul desemnase, 
înainte de data punerii în aplicare a 
prezentului regulament, legea aplicabilă 
succesiunii sale, această desemnare este 
considerată valabilă dacă îndeplinește 
condițiile menționate la articolul 17.

(2) În cazul în care defunctul desemnase, 
înainte de data punerii în aplicare a 
prezentului regulament, inclusiv perioada 
dinainte de intrarea în vigoare, legea 
aplicabilă succesiunii sale, această 
desemnare este considerată valabilă 
indiferent dacă îndeplinește sau nu 
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condițiile menționate la articolul 17.

Or. de

Justificare

Ca măsură de prevedere și pentru a exclude eventuale confuzii, ar trebui să se clarifice că 
dispozițiile se aplică și în perioada dinainte de intrarea în vigoare a regulamentului.

Amendamentul 245
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care părțile unui pact asupra 
succesiunii viitoare desemnaseră, înainte 
de data punerii în aplicare a prezentului 
regulament, legea aplicabilă pactului 
respectiv, această desemnare este 
considerată valabilă dacă îndeplinește 
condițiile menționate la articolul 18.

(3) În cazul în care părțile unui pact asupra 
succesiunii viitoare desemnaseră, înainte 
de data punerii în aplicare a prezentului 
regulament, inclusiv perioada dinainte de 
intrarea în vigoare, legea aplicabilă 
pactului respectiv, această desemnare este 
considerată valabilă indiferent dacă 
îndeplinește sau nu condițiile menționate 
la articolul 18.

Or. de


