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1. Introducere

La nivelul UE există actualmente diverse instrumente, precum procedura europeană pentru 
cererile cu valoare redusă, procedura europeană de somație de plată sau titlul executoriu 
european pentru creanțele necontestate. Deși acestea facilitează recunoașterea hotărârilor 
judecătorești privind recuperarea creditelor transfrontaliere, rămâne încă mult de făcut în 
materie de măsuri tranzitorii.

Se estimează că, în fapt, aproximativ 2,6% din cifra de afaceri a societăților europene se 
pierde din cauza creanțelor nerecuperate. Fragmentarea dispozițiilor naționale în materie de 
recuperare a creanțelor permite debitorilor să-și transfere banii dintr-un cont bancar dintr-un 
stat membru în altul. 

După cum se evidențiază în raportul Comisiei Europene1, situația actuală prezintă patru 
probleme:

 condițiile de emitere a ordonanțelor asiguratorii privind activele din conturile bancare 
variază în mod semnificativ între statele membre2;

 în multe state membre nu este prevăzută posibilitatea de a obține informații cu privire 
la locația contului bancar al debitorului;

 costurile pentru a obține o ordonanță asiguratorie privind conturile bancare și 
executarea acesteia într-o cauză transfrontalieră sunt, de regulă, mai ridicate decât în 
cauzele naționale;

 divergențele între procedurile naționale de executare și durata aferentă fiecăreia
reprezintă un obstacol grav pentru creditori.

Pentru soluționa aceste probleme, Comisia Europeană a propus adoptarea unui regulament 
având drept obiect introducerea unui nou instrument juridic cu caracter conservatoriu, 
denumit OAIC (ordonanță asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare), 
ca alternativă la procedurile naționale. Comisia estimează că utilizarea măsurii propuse poate 
permite societăților să recupereze până la 600 de milioane EUR din creanțele restante3.

Principala intenție a Comisiei este asigurarea unui veritabil „efect surpriză” în executarea 
OAIC, astfel încât debitorul să nu poată retrage sau transfera sumele deținute în conturile sale
bancare situate într-un alt stat membru decât cel în care se desfășoară procedura. În acest 
scop, propunerea prevede ca procedura europeană să fie accesibilă încă dinaintea obținerii 
unui titlu executoriu în statul membru în care se află debitorul4 și ca OAIC să fie emisă în 

                                               
1 A se vedea: Raportul privind propunerea de regulament (COM(2011)445, p. 3).
2 O ordonanță asiguratorie nu reprezintă un concept „universal” în cadrul sistemului juridic al Uniunii. 
Dimpotrivă, în diferitele sisteme există diverse măsuri tranzitorii, care merg de la instrumente generale, cum ar fi 
somațiile (Irlanda) sau ordonanțele (Danemarca), la instrumente specifice, precum „Garnishment Order” (Malta). 
A se consulta, cu privire la aceasta, analiza comparativă a procedurilor naționale de obținere a unei ordonanțe 
asigurătorii, efectuată de CSES într-un studiu comandat de Comisia Europeană și publicat în 2011: „Study for an 
Impact Assessment  on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts” (p. 70-85).
3 A se vedea: Evaluarea de impact a Comisiei cu privire la propunerea de regulament (p. 35), disponibilă la 
adresa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
4 Articolul 5 (accesibilitate).
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cadrul unei proceduri ex parte, fără audierea prealabilă a debitorului1.

2. Analiza principalelor măsuri din propunere

2.1. Definiții

 „Aspecte care au implicații transfrontaliere” (articolul 3)

Propunerea în cauză, definind mediul de aplicare al regulamentului, prevede că aspectele 
respective trebuie să prezinte întotdeauna implicații transnaționale, „cu excepția cazului în 
care instanța sesizată cu cererea de emitere a unei ordonanțe asiguratorii, toate conturile 
bancare ce urmează a fi indisponibilizate prin ordonanță și părțile se află sau își au 
domiciliul în același stat membru”. 

Pentru a crește certitudinea juridică, raportorul consideră că ar trebui inversată prezumția din 
această dispoziție, care devine: „se consideră că un caz are implicații transfrontaliere atunci 
când debitorii au domiciliul și/sau conturile bancare ce urmează a fi indisponibilizate prin 
ordonanță în alt stat membru decât cel al instanței sesizate cu cererea de emitere a unei 
ordonanțe asiguratorii”. 

 „Cont bancar” (articolul 4 alineatul (1))

Raportorul consideră că includerea „instrumentelor financiare” în definiția „contului bancar”, 
poate pune o serie de probleme în ceea ce privește posibila pierdere a dobânzilor acumulate. 
În acest sens, articolul 26 alineatul (3) prevede ca valoarea instrumentelor financiare să fie 
determinată prin referire la dobânda relativă de pe piață aplicabilă în ziua executării. 

Alineatul (4) de la același articol prevede că, „dacă moneda fondurilor deținute în cont nu 
este aceeași cu cea în care a fost emisă ordonanța asiguratorie, banca efectuează conversia 
sumei prin trimitere la cursul de schimb oficial din ziua executării”. Aceste soluții ar putea fi 
problematice și ar putea prejudicia interesele debitorului, întrucât valoarea instrumentelor 
financiare este expusă riscului valutar generat de fluctuațiile ratelor pe piață. În acest sens, 
banca ar trebui să fie exonerată de orice responsabilitate în această privință sau, și mai bine, 
pentru ca procedura să fie mai puțin complicată, să se limiteze obiectul indisponibilizării 
exclusiv la numerar.

 „Creanță” (articolul 4 alineatul (7))

Raportorul consideră că definiția „creanței” din propunere ar trebui extinsă, pentru a preciza 
caracterul acesteia. În acest scop, o referire explicită la cerințele de lichiditate și exigibilitate 
ar putea permite determinarea optimă a justificării creanței vizate și evitarea deformărilor în 
interpretarea naturii creanței pe baza căreia i se solicită instanței să emită ordonanța 
asiguratorie.

2.2. Echilibrarea drepturilor debitorului și creditorului
                                               
1 Articolul 10 (procedura ex parte).
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Deși este necesară păstrarea elementul de surpriză prin utilizarea procedurilor ex parte pentru 
emiterea unei ordonanțe asiguratorii, raportorul consideră că conținutul anumitor dispoziții ar 
trebui revizuit, pentru a asigura un echilibru just între drepturile creditorului și cele ale 
debitorului. Propunerea pare să încline disproporționat în favoarea reclamantului și nu oferă 
garanțiile necesare pentru a atenua caracterul potențial draconian al OAIC. 

În acest sens, raportorul consideră că este necesară efectuarea unor modificări la propunerea 
de regulament, care să permită consolidarea protecției debitorului în cazul unii eventual 
„abuz” din partea creditorului în cadrul procedurii. În opinia raportorului, aceste modificări ar 
putea viza aspecte referitoare la mijloacele de probă (articolul 11) și modalitățile de executare 
(articolele 16 și 17), în vederea consolidării drepturilor debitorului, păstrând intact efectul 
surpriză garantat de procedura ex parte.

Având în vedere analiza de mai sus, raportorul consideră că ar fi de dorit introducerea unei 
dispoziții care să prevadă, în cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, 
posibilitatea ca instanța respectivă să dispună convocarea pârâtului pentru a obține informații 
suplimentare1, care să permită o evaluare mai exactă a justificării acțiunii respective. În 
același timp, în cazul în care comparițiunea debitorului ar putea aduce atingere intereselor 
creditorului și aplicării concrete a măsurii, instanța poate proceda la acceptarea sau 
respingerea cererii fără citarea părții adverse („inaudita altera parte”). 

În privința modalităților de executare, articolul 16 se referă la toate informațiile care permit 
băncii sau băncilor să identifice pârâtul. În acest sens, raportorul consideră că datele 
menționate la punctele (iii) și (iv) din respectivul articol, și anume data nașterii, codul național 
de identitate ori numărul pașaportului, sau numărul de înregistrare pentru persoanele juridice 
trebuie să fie întotdeauna comunicate pentru a completa informațiile necesare pentru 
identificarea contului debitorului, crescând astfel nivelul de protecție a drepturilor acestuia din 
urmă. O astfel de dispoziție ar permite, printre altele, o identificare mai rapidă și mai sigură a 
contului debitorului. 

În cazul în care creditorul nu dispune de informațiile solicitate, în conformitate cu articolul 
17, acesta le poate solicita autorității competente din statul membru de executare. Aceasta este 
o situație foarte probabilă, care poate însă determina cu prea mare ușurință creditorul să 
afirme, de o manieră generală, că pârâtul ar avea un cont într-un stat membru anume. 

În conformitate cu avizul „Autorității europene pentru protecția datelor”2, raportorul propune 
o serie de modificări care să reglementeze și să circumscrie cererea și obținerea de informații 
privind contul bancar al pârâtului la informațiile realmente necesare pentru identificarea 
pârâtului și a conturilor sale. Din acest punct de vedere, formularea de la articolului 17 
alineatul (2)3 este prea generală și ar putea permite comunicarea unor informații care nu sunt 

                                               
1 Principiul contradictorialității este unul dintre principiile fundamentale ale sistemelor juridice din statele 
membre.
2 A se vedea: Opinia Autorității europene pentru protecția datelor, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 373/4 
(21/12/2011).
3 În cazul în care nu dispune de toate informațiile privind contul bancar solicitate în sensul articolului 16, 
reclamantul poate solicita ca autoritățile competente ale statului de executare să obțină informațiile necesare. O 
astfel de solicitare, prezentată împreună cu cererea de OAIC, „include toate informațiile de care dispune 
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nici pertinente, nici relevante în cadrul procedurii, precum și a divulgării secretului bancar.

2.3. Costuri derivate din aplicarea procedurii

Propunerea Comisiei prevede că plata sau rambursarea costurilor de executare a OAIC, 
suportate de către bănci, este reglementată de dispozițiile de drept intern (articolul 30 alineatul 
(1)). Având în vedere diversitatea sistemelor naționale, acest tip de dispoziție riscă să 
provoace o serie de forme de discriminare în defavoarea instituțiilor creditoare pentru care nu 
sunt prevăzute despăgubirile respective. 

Este incontestabil că procedura propusă implică o alocare de resurse umane și economice al 
cărei cost nu poate fi trecut cu vederea, având în vedere faptul că nu se urmărește un interes 
public, ci unul privat. Date fiind cele de mai sus, raportorul consideră că articolul 30 ar trebui 
să conțină dispoziții explicite și armonizate privind plata costurilor suportate de bănci, precum 
și termenele și modalitățile aferente.

3. Concluzii

Raportorul consideră că OAIC reprezintă un instrument esențial pentru dezvoltarea pieței 
interne, facilitând tranzacțiile comerciale transfrontaliere. În prezent, obținerea unei ordonanțe 
conservatorii de indisponibilizare a patrimoniului unui debitor aflat în străinătate este 
complicată și costisitoare. Un acces rapid și facil la acest tip de ordonanțe este, de asemenea, 
esențial pentru a garanta că debitorul nu-și transferă sau disipează patrimoniul înainte ca 
creditorul să fi obținut o decizie, și executarea acesteia, în cauza respectivă. 

Având în vedere importanța acestor dispoziții și elementele prezentate mai sus, raportorul 
invită la o reflecție ulterioară asupra măsurilor adecvate exacte pe care ar trebui să le prevadă 
actul legislativ respectiv și așteaptă cu interes dezbaterea aprofundată care va avea loc în 
următoarele luni.

                                                                                                                                                  
reclamantul cu privire la pârât și la conturile bancare ale pârâtului” (articolul 17 alineatul (2)).


