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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0154),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul 
(5) a doua liniuță din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0236/2009),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 81 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 iulie 20101,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C 44, 11.2.2011, p. 148.
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Amendamentul 1

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 transfer de active 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 2

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). 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 
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 

(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 
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 
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considerare la calcularea cotelor de 
moștenire, în conformitate cu legea privind 
succesiunile. 

moștenire, în conformitate cu legea privind 
succesiunile. 

Or. de

Amendamentul 3

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 4

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Prezentul regulament ar trebui să 
reglementeze modul de dobândire a unui 
drept in rem asupra unor bunuri 
corporale sau necorporale, în 
conformitate cu prevederile legale în 
materie de succesiuni. Ar trebui să fie 
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excluse intrările în registrele publice, 
publicitatea drepturilor menționate și 
efectele intrărilor operate sau ale 
neoperării acestora.

Or. de

Amendamentul 5

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 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 
competente, în anumite condiții, să trimită 
cauza instanței  sau unei entități 
competente, în temeiul prezentului 
regulament, să emită un certificat 
european de moștenitor, a cărei cetățenie o 
deținea defunctul, în cazul în care una sau 
cealaltă este mai în măsură să soluționeze 
cauza

Or. de
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Amendamentul 6

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 decedatul în momentul morții sale și 
în anii anteriori, în special de durata și 
regularitatea prezenței sale, precum și de 
împrejurările și motivele acesteia.

Or. de

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a facilita viața moștenitorilor și 
legatarilor care trăiesc în alt stat membru 
decât cel al instanțelor competente să 
dezbată succesiunea, regulamentul ar trebui 
să îi autorizeze să facă declarațiile privind 
acceptarea sau renunțarea la succesiune în 
forma prevăzută de legea locului unde își 
au reședința obișnuită, după caz, în fața 
instanțelor acestui stat.

(14) Pentru a facilita viața moștenitorilor și 
legatarilor care trăiesc în alt stat membru 
decât cel al instanțelor competente să 
dezbată succesiunea, regulamentul ar trebui 
să îi autorizeze să facă și declarațiile 
privind acceptarea sau renunțarea la 
succesiune în forma prevăzută de legea 
locului unde își au reședința obișnuită, 
după caz, în fața instanțelor acestui stat.

Or. de

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Din strânsa legătură între statutul 
succesoral și statutul real, rezultă că 

eliminat
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regulamentul ar trebui să prevadă 
competența excepțională a instanțelor din 
statul membru unde se situează un bun, 
în cazul în care legea statului membru în 
cauză impune intervenția instanțelor sale
pentru a lua măsuri ce țin de dreptul real 
cu privire la transmiterea acestui bun și 
înregistrarea sa în registrele de publicitate 
funciară.

Or. de

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament ar trebui să 
sporească posibilitatea ca cetățenii să își 
poată organiza din timp succesiunea, 
permițându-le să opteze pentru legea 
aplicabilă. Această opțiune ar trebui strict 
reglementată pentru a respecta previziunile 
legitime ale moștenitorilor și legatarilor.

(18) Prezentul regulament ar trebui să 
sporească posibilitatea ca cetățenii să își 
poată organiza din timp succesiunea, 
permițându-le să opteze pentru legea 
aplicabilă. Această opțiune ar trebui strict 
reglementată pentru a respecta previziunile 
legitime ale moștenitorilor și legatarilor. În 
conformitate cu principiul favor 
testamenti, persoanele ar trebui să aibă 
posibilitatea de a alege drept lege care le 
reglementează succesiunea legea statului 
a cărei cetățenie o posedă în momentul 
alegerii sau al decesului. În cazul 
deținerii mai multor cetățenii, persoanele 
ar trebui să aibă posibilitatea de a alege 
între acestea. Alegerea legii ar trebui să 
fie suficient de clară în lumina criteriilor 
de interpretare general recunoscute.

Or. de
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Amendamentul 10

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) 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. În prezentul 
regulament ar trebui însă introduse 
prevederi suplimentare privind condițiile 
de formă ale dispozițiilor testamentare, 
inclusiv ale pactelor asupra succesiunii 
viitoare.

Or. de

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 12

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 

(20) În statele membre, valabilitatea 
pactelor asupra succesiunii viitoare și 
drepturile ce decurg din acestea ar trebui 
să fie recunoscută. În cazul pactelor 
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pactelor asupra succesiunii viitoare, 
reținând legăturile alternative. Nu ar 
trebui să se aducă atingere așteptărilor 
legitime ale terților.

asupra succesiunii viitoare ar trebui, de 
asemenea, stabilită, în mod specific, legea 
care reglementează succesiunea pentru 
fiecare testator în parte, în conformitate 
cu dispozițiile pertinente ale prezentului 
regulament. Valabilitatea materială, 
efectul obligatoriu și celelalte aspecte 
juridice asociate în mod specific pactelor 
asupra succesiunii ar trebui stabilite 
separat. În măsura posibilului, aceste 
prevederi ar trebui să se aplice mutatis 
mutandis testamentelor conjunctive.

Or. de

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) În cazul bunurilor succesorale 
imobile sau al bunurilor succesorale 
înscrise în registre, aceasta nu ar trebui 
să aducă atingere dispozițiilor din 
legislația locală legată de stabilirea sau 
transmiterea drepturilor in rem sau de 
înscrierea acestora în registre. 

Or. de

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) În cazul în care aplicarea normelor 
de drept ale unui alt stat se bazează pe 
alegerea unei legislații, în conformitate cu 
principiile dreptului privat internațional 
trebuie să fie aplicat numai dreptul 
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material al respectivului stat. În alte 
situații, dispozițiile de drept privat 
internațional ale statului în cauză ar 
trebui aplicate în măsura în care se referă 
la legislația unui stat membru. Acest stat 
aplică propriul său drept material.

Or. de

Amendamentul 15

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 într-un anumit caz 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 
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
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Amendamentul 16

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
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 soluționare a aspectelor 
legate de succesiune 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. În 
limitele dispozițiilor din statul de origine 
și din statul de executare, actele autentice
ar trebui să aibă aceeași forță probatorie
în ceea ce privește conținutul actului 
înregistrat 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. Actul normativ 
pe care se bazează instrumentul este 
supus dreptului privat internațional și 
dreptului succesoral pertinent.

Or. de

Amendamentul 17

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 

(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 
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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.

cadrul Uniunii Europene, prezentul 
regulament ar trebui să introducă, pentru 
cazurile transfrontaliere, un model 
uniform de certificat european de 
moștenitor și să desemneze entitatea 
competentă să îl elibereze. Această entitate 
poate fi o instanță judecătorească, o 
autoritate, un notar sau un organism ori o 
structură similară. Ea poate fi numită de 
statul membru ale cărui instanțe sunt 
competente în temeiul dispozițiilor 
prezentului regulament; aceasta ar trebui 
să includă competența prin retrimitere la 
o instanță sau entitate mai bine plasată 
pentru a judeca cauza. 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.

Or. de

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament trebuie 
să fie adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind
exercitarea competențelor de executare
conferite Comisiei1.

(30) În scopul asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei ar trebui 
să-i fie conferite competențe de executare, 
exercitate în conformitate cu
Regulamentul […/2011/UE] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării
competențelor de executare de către 
Comisie1.

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. 1 OJ L ...

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Comisia ar trebui să fie competentă, în 
special, să adopte toate modificările aduse 
formularelor prevăzute în prezentul 
regulament, după procedura prevăzută la 
articolul 3 din Decizia 1999/468/CE.

(31) Pentru adoptarea tuturor 
modificărilor aduse formularelor prevăzute 
în prezentul regulament ar trebui utilizată 
procedura de consultare, ținându-se 
seama de natura actului de punere în 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume libera circulație a 
persoanelor, posibilitatea ca cetățenii 
europeni să își organizeze din timp 
succesiunea într-un context internațional, 
drepturile moștenitorilor și legatarilor, ale 
altor persoane având relații cu defunctul, 
precum și ale creditorilor succesiunii, nu 
pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de 
către statele membre și, având în vedere 
amploarea și efectele prezentului 
regulament, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Comunității, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității consacrat la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivelor 
respective.

(33) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume libera circulație a 
persoanelor, posibilitatea ca cetățenii 
europeni să își organizeze din timp 
succesiunea într-un context internațional, 
drepturile moștenitorilor și legatarilor, ale 
altor persoane având relații cu defunctul, 
precum și ale creditorilor succesiunii, nu 
pot fi îndeplinite în mod adecvat de către 
statele membre și, având în vedere 
amploarea și efectele prezentului 
regulament, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității consacrat la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității enunțat la același articol, 
prezentul regulament nu depășește nivelul 
necesar pentru atingerea acestor obiective.
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Or. de

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statutul de persoane fizice, precum și 
legăturile de familie și legăturile cu efecte 
comparabile;

(a) statutul persoanelor fizice, precum și 
legăturile de familie și raporturile
considerate prin legea aplicabilă acestor 
legături ca având efecte comparabile;

Or. de

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) capacitatea juridică a persoanelor 
fizice, sub rezerva articolului 19 alineatul 
(2) literele (c) și (d);

(b) capacitatea juridică a persoanelor 
fizice, fără a aduce atingere articolului 19 
alineatul (2) literele (c) și (d) și articolului 
18a;

Or. de

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dispariția, absența sau moartea 
prezumată a unei persoane fizice;

(c) dispariția, absența sau moartea 
prezumată a unei persoane fizice, fară a 
aduce atingere articolului 23;;

Or. de



PE441.200v02-00 18/63 PR\858633RO.doc

RO

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) aspectele legate de regimul 
matrimonial, precum și de regimul 
patrimonial, aplicabile relațiilor cu efect 
comparabil căsătoriei;

(d) aspectele legate de regimul matrimonial
al bunurilor și de regimurile patrimoniale
ale relațiilor care sunt considerate, în 
conformitate cu legea aplicabilă acestor 
relații, ca având efecte comparabile cu 
cele ale căsătoriei;

Or. de

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) obligațiile de întreținere; (e) obligațiile de întreținere, dacă nu au 
fost stabilite prin deces;

Or. de

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera f

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 

(f) drepturile și bunurile constituite sau 
transferate altfel decât prin succesiune, 
cum ar fi donațiile, donațiile inter vivos,
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 articolului 
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19 alineatul (2) litera (j); 19 alineatul (2) litera (j);

Or. de

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) aspectele care țin de dreptul societăților 
comerciale, cum ar fi clauzele incluse în 
actele constitutive și statutul societăților
comerciale, al asociațiilor și persoanelor 
juridice, care fixează drepturile părților în 
cazul decesului membrilor acestora;

(g) aspectele reglementate de dreptul 
societăților comerciale, al asociațiilor și al 
persoanelor juridice, cum ar fi clauzele 
incluse în actele constitutive și statutul 
societăților, al asociațiilor și persoanelor 
juridice, care fixează drepturile părților în 
cazul decesului membrilor acestora;

Or. de

Amendamentul 28

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, lichidarea și fuzionarea 
societăților comerciale, a asociațiilor sau a 
persoanelor juridice; 

Or. de

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 30

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, înscrierea lor 
într-un registru public sau publicitatea
aferentă acestora și efectele înscrierii sau 
neînscrierii lor într-un registru public;

Or. de

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Definiții Definiții

(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 transfer de 
active, drepturi și obligații 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
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Amendamentul 32

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 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;

Or. de

Amendamentul 33

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;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 34

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 

(d) „testamente conjunctive”: testamentele 
elaborate de două sau mai multe persoane
într-unul sau mai multe acte, pe baza 
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sau/și cu titlu de dispoziție reciprocă; deciziei lor comune;

Or. de

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e

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) (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. de

Amendamentul 36

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

Or. de

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „hotărâre”: o hotărâre în materie de (g) „hotărâre”: o hotărâre sau măsură în 
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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;

materie de succesiuni pronunțată de o 
instanță dintr-un stat membru sau de o 
persoană sau organism desemnat 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;

Or. de

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „tranzacție judiciară”: o tranzacție în 
materie de succesiuni aprobată de o 
instanță judecătorească sau încheiată în 
fața unei instanțe judecătorești în cursul 
unei proceduri;

Or. de

Amendamentul 39

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 în materie de 
succesiuni întocmit sau înregistrat în mod 
formal ca act autentic și a cărui 
autenticitate:

Or. de
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera i

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 competentă 
sau de entitatea competentă, în aplicarea 
capitolului VI din prezentul regulament.] 

Or. de

Amendamentul 41

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.

Instanțele din statul membru în care
defunctul își avea reședința obișnuită în 
momentul decesului sunt competente să 
hotărască cu privire la succesiune în 
ansamblu.

Or. de

Amendamentul 42

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 

(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 
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hotărască cu privire la succesiune, să 
suspende acțiunea și să invite părțile să 
sesizeze instanțele statului membru 
respectiv. 

hotărască cu privire la succesiune, să 
suspende acțiunea și să invite părțile să 
sesizeze instanțele sau, dacă este cazul, 
entitatea competentă menționată la 
articolul 37 a statului membru respectiv. 

Or. de

Amendamentul 43

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 sesizată în conformitate cu 
articolul 4 le fixează părților un termen în 
care trebuie sesizate instanțele statului 
membru pentru a cărui lege s-a optat, în
conformitate cu alineatul (1). Dacă
instanțele acestui din urmă stat membru
nu au fost sesizate până la expirarea 
acelui termen, instanța sesizată în 
conformitate cu articolul 4 continuă să își
exercite competența.

Or. de

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instanțele statului membru pentru a 
cărui lege s-a optat se declară competente 
în termen de cel mult opt săptămâni de la 
data la care au fost sesizate în temeiul 
alineatului (2). În acest caz, prima instanță 
sesizată își declină fără întârziere 
competența. În caz contrar, prima instanță 
sesizată continuă să-și exercite competența.

(3) Instanțele statului membru pentru a 
cărui lege s-a optat se declară competente 
în termen de cel mult trei luni de la data la 
care au fost sesizate în temeiul alineatului
(2). În acest caz, prima instanță sesizată își 
declină fără întârziere competența. În caz 
contrar, prima instanță sesizată continuă 
să-și exercite competența.
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Or. de

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instanța unde este pe rol procedura în 
temeiul articolelor 4, 5 sau 6 este 
competentă, de asemenea, pentru 
soluționarea cererii reconvenționale, în 
măsura în care aceasta se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

Instanța unde este pe rol procedura în 
temeiul articolelor 4, 5 sau 6 este 
competentă, de asemenea, în ceea ce 
privește orice cerere reconvențională, în 
măsura în care aceasta se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instanțele statului membru unde își au 
reședința obișnuită moștenitorul sau 
legatarul sunt competente, de asemenea, să 
primească declarațiile de acceptare a 

Instanțele statului membru unde își au 
reședința obișnuită moștenitorul sau 
legatarul sunt competente, de asemenea, să 
primească, alături de instanța competentă 
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succesiunii sau a unui legat sau de 
renunțare la acestea sau o declarație care să 
limiteze responsabilitatea moștenitorului 
sau a legatarului, în cazul în care astfel de 
declarații trebuie făcute în fața unei 
instanțe. 

menționată la articolul 4, declarațiile de 
acceptare a succesiunii sau a unui legat sau 
de renunțare la acestea sau o declarație care 
să limiteze responsabilitatea moștenitorului 
sau a legatarului, în cazul în care astfel de 
declarații trebuie făcute în fața unei 
instanțe. 

Or. de

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9
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.

eliminat

Or. de

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sesizarea unei instanțe judecătorești Sesizarea unei instanțe judecătorești
(b) în cazul în care actul trebuie notificat 
sau comunicat înainte de fi depus la 
instanță, la data primirii acestuia de către 

(b) în cazul în care actul trebuie comunicat 
înainte de fi depus la instanță, la momentul 
primirii acestuia de către autoritatea 
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autoritatea responsabilă pentru notificare 
sau comunicare, cu condiția ca reclamantul 
să nu fi neglijat în continuare să ia măsurile 
pe care era obligat să le ia pentru ca actul 
să fie depus la instanță.

responsabilă pentru comunicare, cu 
condiția ca reclamantul să nu fi neglijat în 
continuare să ia măsurile pe care era 
obligat să le ia pentru ca actul să fie depus 
la instanță sau

Or. de

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă procedurile sunt inițiate de 
instanță din oficiu, în momentul când 
instanța adoptă prima măsură 
procedurală. 

Or. de

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când instanța dintr-un stat membru 
este sesizată într-o cauză cu privire la care 
nu este competentă în temeiul prezentului 
regulament, aceasta își declină, din oficiu, 
competența.

Atunci când instanța dintr-un stat membru 
este sesizată într-o cauză în materie de 
succesiuni cu privire la care nu este 
competentă în temeiul prezentului 
regulament, aceasta își declină, din oficiu, 
competența.

Or. de
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 19 din Regulamentul (CE) 
nr. 1393/2007 al Consiliului din 
13 noiembrie 2007 privind notificarea și 
comunicarea în statele membre a actelor 
judiciare și extrajudiciare în materie civilă 
sau comercială se aplică în locul 
dispozițiilor alineatului (1) al prezentului 
articol dacă actul de sesizare a instanței sau 
un alt act echivalent a trebuit să fie 
transmis dintr-un stat membru către un 
altul în temeiul dispozițiilor prezentului 
regulament.

(Nu interesează versiunea în limba 
română.)

Or. de

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 nu se 
aplică, articolul 15 din Convenția de la 
Haga din 15 noiembrie 1965 privind 
notificarea și comunicarea în străinătate a 
actelor judiciare și extrajudiciare în materie 
civilă sau comercială se aplică în cazul în 
care actul de sesizare a instanței sau un act 
echivalent a trebuit să fie transmis în 
străinătate în temeiul dispozițiilor 
respectivei convenții.

(3) În cazul în care Regulamentul (CE) 
nr. 1393/2007 nu se aplică, articolul 15 din 
Convenția de la Haga din 15 noiembrie 
1965 privind notificarea și comunicarea în 
străinătate a actelor judiciare și 
extrajudiciare în materie civilă sau 
comercială se aplică în cazul în care actul 
de sesizare a instanței sau un act echivalent 
a trebuit să fie transmis în străinătate în 
temeiul dispozițiilor respectivei convenții.

Or. de
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul prezentului articol, sunt 
considerate conexe acele acțiuni care sunt 
atât de strâns legate între ele încât este 
oportună instrumentarea și judecarea lor în 
același timp pentru a se evita riscul 
pronunțării unor hotărâri ireconciliabile în 
cazul judecării separate a cauzelor.

(Nu interesează versiunea în limba 
română.).

Or. de

Amendamentul 55

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 
statului a cărei cetățenie o deține în 
momentul alegerii. Alegerea legii este 
valabilă și dacă o persoană deține, în 
momentul decesului său, cetățenia 
statului a cărei legislație a ales-o.

Or. de

Amendamentul 56

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 

(2) Desemnarea legii aplicabile succesiunii 
trebuie făcută sub forma unei dispoziții 
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unei declarații sub forma unei dispoziții 
pentru cauză de moarte. 

pentru cauză de moarte, 

Or. de

Justificare
Termenul de „expresă” [articolul 17 alineatul (2)] ar trebui eliminat din formularea 
legislației. Desemnarea unei legislații constituie o declarație de intenție căreia ar trebui să-i 
fie aplicate criteriile interpretative general recunoscute. Respectarea în cea mai mare măsură 
cu putință a voinței testatorului (favor testamenti) este un principiu general al dreptului 
succesoral.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolull 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Modificarea sau revocarea de către 
testator a unei asemenea desemnări a legii 
aplicabile trebuie să îndeplinească, în 
ceea ce privește forma, condițiile de 
modificare sau de revocare ale unei 
dispoziții pentru cauză de moarte.

(4) Pentru modificarea sau revocarea unei 
asemenea desemnări a legii aplicabile se 
aplică mutatis mutandis alineatele (2) și 
(3).

Or. de

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un pact referitor la succesiunea unei 
persoane este reglementat de legea care, în 
temeiul prezentului regulament, ar fi fost 
aplicabilă succesiunii acestei persoane în 
cazul în care persoana ar fi decedat în ziua 
încheierii acordului. Dacă, în conformitate 
cu această lege, pactul nu este valabil, 
validitatea sa va fi totuși admisă dacă 

(1) Un pact referitor la succesiunea unei 
persoane este reglementat de legea care, în 
temeiul prezentului regulament, ar fi fost 
aplicabilă succesiunii mortis causa a
acestei persoane în cazul în care
succesiunea ar fi fost deschisă în ziua 
încheierii pactului.



PE441.200v02-00 32/63 PR\858633RO.doc

RO

pactul este valabil în conformitate cu 
legea care, în momentul decesului, este 
aplicabilă succesiunii, în temeiul 
prezentului regulament. În acest caz, 
pactul este reglementat de această lege.

Or. de

Justificare

Articolul 18 alineatul (1) a doua și a treia teză se referă la principiul favor testamenti. Într-un 
pact asupra succesiunii viitoare se instituie însă obligații între mai multe părți, tocmai pe 
baza și încrederea în sistemul juridic ipotetic aplicabil în momentul încheierii pactului. 
Această bază nu ar trebui să se schimbe odată cu schimbarea legislației aplicabile unei 
singure părți, din care cauză se elimină două teze.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un pact referitor la succesiunea mai 
multor persoane nu este valabil pe fond 
decât dacă această validitate este admisă
de legea care, în aplicarea articolului 16, ar 
fi fost aplicabilă succesiunii uneia dintre 
persoanele despre a căror succesiune este 
vorba, în cazul în care acestea ar fi
decedat în ziua încheierii acordului. În
cazul în care contractul este valabil în
conformitate cu legea aplicabilă 
succesiunii doar uneia dintre aceste
persoane, se aplică această lege. În cazul 
în care contractul este valabil în 
conformitate cu legea aplicabilă 
succesiunii mai multora dintre aceste 
persoane, pactul este reglementat de legea 
cu care prezintă cele mai strânse legături.

(2) Un pact referitor la succesiunea mai 
multor persoane este reglementat de legea 
care, în aplicarea prezentului regulament, 
ar fi fost aplicabilă succesiunii tuturor 
persoanelor dacă succesiunea ar fi fost 
deschisă în ziua încheierii acordului.
Atunci când, ulterior, în conformitate cu
prima teză, unui pact îi sunt aplicabile 
mai multe sisteme de drept, iar pactul 
însuși nu este recunoscut decât de unul
dintre ele, pactul este reglementat de 
acesta din urmă. Atunci când pactul este
recunoscut de mai multe dintre aceste
sisteme de drept, el este reglementat de 
legea cu care prezintă cele mai strânse 
legături.

Or. de
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Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Părțile pot desemna drept lege care să 
le reglementeze acordul legea pe care 
persoana sau una dintre persoanele despre 
a căror succesiune este vorba ar fi putut să 
o aleagă în temeiul articolului 17.

(3) Părțile pot desemna drept lege care să 
le reglementeze acordul legea pe care 
persoana sau una dintre persoanele despre 
a căror succesiune este vorba ar fi putut să 
o aleagă în temeiul articolului 17, cu 
condiția ca respectivul sistem de drept să 
recunoască pactele asupra succesiunii
viitoare..

Or. de

Amendamentul 61

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). Alineatele (1), (2) și (3) privesc 
exclusiv acea parte a dispozițiilor mortis 
cauza care se regăsește în pactul asupra 
succesiunii viitoare, cum ar fi 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
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Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezentul articol se aplică mutatis 
mutandis testamentelor conjuctive. 

Or. de

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Capacitatea de a dispune mortis causa

1. Testatorul are capacitatea de a dispune 
mortis causa dacă o astfel de capacitate 
este prevăzută:
a) de legea care i-ar fi reglementat 
succesiunea dacă acesta ar fi decedat în 
ziua dispunerii sau
b) de legea aplicabilă succesiunii sale în 
momentul decesului, în conformitate cu 
prezentul regulament.
2. Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis 
la modificarea și revocarea unei dispoziții 
mortis causa și retragerii dintr-un pact 
asupra succesiunii viitoare.

Or. de
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18b
Validitatea formală a dispozițiilor mortis 

causa
1. O dispoziție mortis causa este formal 
valabilă dacă:
a) ar fi fost formal valabilă în 
conformitate cu legea care ar fi 
reglementat succesiunea la moștenirea 
testatorului, în cazul în care acesta ar fi 
decedat în ziua dispunerii sau
b) este formal valabilă în temeiul legii 
aplicabile succesiunii sale în momentul 
decesului, în conformitate cu prezentul 
regulament.
2. Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis 
la modificarea și revocarea unei dispoziții 
mortis causa și retragerii dintr-un pact 
asupra succesiunii viitoare.

Or. de

Justificare

Este necesar să se garanteze că dispozițiile mortis causa formal valabile în momentul 
formulării nu-și pierd valabilitatea din cauza unei modificări a dreptului succesoral și să se 
clarifice chestiunea valabilității formale a pactelor asupra succesiunii viitoare.

Amendamentul 65

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 

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

Or. de

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) vocația moștenitorilor și legatarilor, 
inclusiv drepturile de moștenire ale soțului 
supraviețuitor, determinarea cotelor-părți 
respective ale acestor persoane, sarcinile 
care le sunt impuse de către defunct, 
precum și alte drepturi privind succesiunea 
deschise prin deces;

(b) stabilirea moștenitorilor și legatarilor, 
inclusiv drepturile de moștenire ale soțului 
sau partenerului supraviețuitor, 
determinarea cotelor-părți respective ale 
acestor persoane, sarcinile care le sunt 
impuse de către defunct, precum și alte 
drepturi privind succesiunea deschise prin 
deces și renunțarea la moștenire;

Or. de

Amendamentul 67

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 către moștenitori și, dacă 
este cazul, către legatari a bunurilor și 
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 articolului20a;;

Or. de
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cota-parte disponibilă, rezervele 
succesorale și alte restricții privind 
libertatea de a dispune pentru cauză de 
moarte, inclusiv deducerile din succesiune
efectuate de o autoritate judiciară sau de 
o altă autoritate în beneficiul persoanelor 
apropiate defunctului;

(i) cota-parte disponibilă, rezervele 
succesorale și alte restricții privind 
libertatea de a dispune pentru cauză de 
moarte, inclusiv deducerile din succesiune 
în beneficiul persoanelor apropiate 
defunctului, precum și renunțarea la 
rezervele succesorale;

Or. de

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) condițiile, interpretarea, modificarea și 
revocarea unei dispoziții pentru cauză de 
moarte, cu excepția condițiilor de formă 
ale acesteia;

(k) valabilitatea materială și interpretarea 
unei dispoziții pentru cauză de moarte,
precum și modificarea și revocarea unei 
astfel de dispoziții, fără a aduce atingere 
articolelor 18a și 18b; și
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Or. de

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) împărțirea succesiunii. (l) împărțirea succesiunii, fără a aduce 
atingere articolului 20a.

Or. de

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 19, 
acceptarea succesiunii sau a unui legat sau 
renunțarea la acestea sau o declarație care 
urmărește să limiteze responsabilitatea 
moștenitorului sau a legatarului este, de 
asemenea, valabilă dacă respectă
condițiile impuse de legea statului în care 
acest moștenitor sau legatar își are 
reședința obișnuită.

O declarație privind acceptarea succesiunii 
sau a unui legat sau renunțarea la acestea 
sau o declarație care urmărește să limiteze 
responsabilitatea moștenitorului sau a 
legatarului este valabilă, în ceea ce 
privește forma, dacă respectă cerințele
impuse de legea aplicabilă succesiunii sau 
de legea statului în care acest moștenitor 
sau legatar își are reședința obișnuită.

Or. de

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Lex rei sitae
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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 in rem asupra bunurilor 
succesorale sau de înscrierea acestora în 
registre.

Or. de

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Lex rei sitae

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 in rem 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.

Or. de
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Amendamentul 75

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, noțiunea 
de lege cuprinde normele de drept în 
vigoare în acest stat, cu excepția normelor 
sale de drept internațional privat, 
exceptând acele norme de drept 
internațional privat care fac trimitere 
integral sau parțial la dreptul unui stat 
membru.

Or. de

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Aplicarea unei dispoziții din legea
desemnată în temeiul prezentului 
regulament nu poate fi înlăturată decât 
dacă o astfel de aplicare este incompatibilă 
cu ordinea publică a instanței sesizate.

(1) Aplicarea unei dispoziții din legea
oricărui stat în temeiul prezentului 
regulament nu poate fi înlăturată decât 
dacă o astfel de aplicare este vădit
incompatibilă cu ordinea publică a instanței 
sesizate.

Or. de

Amendamentul 77

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 

eliminat
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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.

Or. de

Justificare

Raportorul consideră că formularea de la articolul 27 alineatul (2) este inutilă și propune ca 
această idee să fie încorporată în considerentul referitor la articolul 27.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea actelor autentice Actele autentice

Or. de

Amendamentul 79

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. 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, 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 vădit contrară ordinii 
publice a statului membru în care are loc 
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aplicarea.

Or. de

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament introduce un 
certificat european de moștenitor, care
constituie dovada calității de moștenitor, 
legatar, precum și a puterilor conferite 
executorilor testamentari sau unor 
administratori terți. Acest certificat este 
eliberat de autoritatea competentă în 
temeiul prezentului capitol, în 
conformitate cu legea aplicabilă 
succesiunii în temeiul capitolului III din 
prezentul regulament. 

(1) Prezentul regulament creează un 
certificat european de moștenitor (denumit 
în continuare „certificatul”) la nivel 
transfrontalier care produce efecte în 
toate statele membre în condițiile 
prevăzute în prezentul capitol.

(Termenul „certificat” se introduce în 
întregul text legislativ; adoptarea 
amendamentului impune efectuarea de 
adaptări tehnice în întregul text.)

Or. de

Amendamentul 81

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Certificatul este destinat utilizării de 
către moștenitori sau legatari și executori 
testamentari sau administratori ai 
succesiunii care trebuie să dovedească 
într-un alt stat membru decât cel al cărei 
autorități competente a emis certificatul în 
conformitate cu dispozițiile acestui capitol 
calitatea și/sau dreptul respectiv de 
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moștenitor sau legatar și/sau competența 
de executor testamentar sau administrator 
al succesiunii, în conformitate cu legea 
aplicabilă în temeiul capitolului III.

Or. de

Amendamentul 82

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 83

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 

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

Or. de

Amendamentul 84

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 nevoie de 
certificat pentru a dovedi calitatea de 
moștenitor, legatar și prerogativele 
executorilor testamentari sau ale unor 
administratori terți într-un alt stat decât 
cel al căror autorități competente au emis 
certificatul în temeiul prezentului capitol.

Or. de

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Certificatul este întocmit de instanța 
competentă a statului membru ale cărui 
instanțe sunt competente în temeiul
articolelor 4, 5 și 6.

(2) Certificatul este emis de instanța care 
este competentă în temeiul dispozițiilor 
unui stat membru sau de autoritatea 
competentă (ambele denumite în 
continuare „autoritate competentă”). 
Dispozițiile de la articolele 4, 5 și 6 se 
aplică mutatis mutandis.

(Termenul „autoritate competentă” se 
introduce în întregul text legislativ;
adoptarea amendamentului impune 
efectuarea de adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. de
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Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre transmit Comisiei 
informațiile relevante despre autoritățile 
competente pentru ca acestea să fie puse 
la dispoziția publicului.

Or. de

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana care solicită eliberarea unui 
certificat de moștenitor indică, cu ajutorul 
modelului de formular de la anexa I și în 
măsura în care deține aceste informații:

(1) Persoana care solicită eliberarea unui 
certificat indică, cu ajutorul modelului de 
formular de la anexa I și în măsura în care 
deține aceste informații:

Or. de

Amendamentul 88

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, 
dacă este disponibil, codul numeric 
personal, adresa reședinței obișnuite în 
momentul survenirii decesului, data și 
locul decesului;
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Or. de

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă defunctul a încheiat un contract de 
căsătorie; în caz afirmativ, solicitantul 
trebuie să anexeze la cerere o copie a
contractului de căsătorie;

(e) dacă defunctul a încheiat un contract de 
căsătorie sau de parteneriat; în caz 
afirmativ, solicitantul trebuie să anexeze la 
cerere o copie a acestui contract;

Or. de

Amendamentul 90

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, 
după caz, 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.

Or. de

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 38 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instanța competentă ia măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura de 

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

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.

Or. de

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Certificatul nu se eliberează decât dacă
instanța competentă consideră că faptele 
prezentate drept fundament al cererii au 
fost dovedite. Instanța competentă 
eliberează certificatul fără întârziere.

(1) Certificatul nu se eliberează decât dacă
autoritatea competentă consideră că 
faptele prezentate drept fundament al 
cererii au fost dovedite. Autoritatea
competentă eliberează certificatul fără 
întârziere.

Or. de

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instanța competentă efectuează din 
oficiu, în funcție de declarațiile 
solicitantului, de actele și alte mijloace de 
probă furnizate de acesta, anchetele 
necesare verificării faptelor și caută 
dovezile ulterioare care îi par adecvate.

(2) Autoritatea competentă efectuează din 
oficiu, în funcție de declarațiile 
solicitantului, de actele și alte mijloace de 
probă furnizate de acesta, anchetele 
necesare verificării faptelor și caută 
dovezile ulterioare care îi par adecvate.

Or. de
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Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul prezentului capitol, statele 
membre acordă instanțelor competente ale 
celorlalte state membre accesul, în special 
la registrul stării civile, la registrele unde s-
a făcut publicitatea actelor sau a faptelor 
privind succesiunea sau la regimul 
matrimonial al familiei defunctului și la 
registrele funciare.

(3) În sensul prezentului capitol, statele 
membre acordă autorităților competente 
ale celorlalte state membre accesul, în 
special la registrul stării civile, la registrele 
unde s-a făcut publicitatea actelor sau a 
faptelor privind succesiunea sau la dreptul 
patrimonial al familiei defunctului și la 
registrele funciare.

Or. de

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Instanța emitentă poate cita persoanele 
interesate și eventualii administratori sau 
executori să se prezinte în fața sa și poate 
recurge la publicații pentru a invita alte 
persoane să își valorifice eventualele 
drepturi la succesiune.

(4) Autoritatea competentă poate cita 
persoanele interesate și eventualii 
administratori sau executori să se prezinte 
în fața sa și poate recurge la publicații 
pentru a invita alte persoane să își 
valorifice eventualele drepturi la 
succesiune.

Or. de

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Certificatul european de moștenitor se 
eliberează utilizând formularul tip prevăzut 

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

Or. de

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instanța emitentă, elementele de fapt și 
de drept pentru care instanța respectivă se 
consideră competentă pentru eliberarea 
certificatului, precum și data eliberării;

(a) autoritatea competentă, elementele de 
fapt și de drept pentru care autoritatea
respectivă se consideră competentă pentru 
eliberarea certificatului, precum și data 
eliberării;

Or. de

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera b

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, 
dacă este disponibil, codul numeric 
personal, adresa reședinței obișnuite în 
momentul survenirii decesului, data și 
locul decesului;

Or. de
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Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) eventualele convenții matrimoniale 
încheiate de defunct;

(c) eventualele convenții matrimoniale sau 
contracte de parteneriat încheiate de 
defunct;

Or. de

Amendamentul 100

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 
lista bunurilor sau drepturilor care revin 
unui anumit moștenitor; 

Or. de

Amendamentul 101

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Informațiile în conformitate cu 
alineatul (2) nu trebuie să fie furnizate 
dacă, pentru utilizarea certificatului și în 
scopurile asociate cu acesta, nu pare a fi 
necesar să se facă acest lucru și în cazul 
în care solicitantul cere acest lucru sau în 
cazul în care legea aplicabilă nu conține 
prevederi în acest sens sau dacă acest 
lucru nu este relevant.
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Or. de

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Certificatul european de moștenitor
este recunoscut de drept în toate statele 
membre ca dovadă a calității de 
moștenitori, legatari și a puterilor conferite 
executorilor testamentari sau unor 
administratori terți.

(1) Certificatul este recunoscut de drept în 
toate statele membre ca dovadă a calității 
de moștenitori și – în cazul în care 
legislația aplicabilă prevede acest lucru –
legatari și a puterilor conferite executorilor 
testamentari sau unor administratori terți.

Or. de

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Conținutul certificatului se bucură de o 
prezumție de veridicitate în toate statele 
membre în cursul perioadei sale de 
validitate. Se prezumă că persoana 
desemnată în certificat drept moștenitor, 
legatar, executor testamentar sau 
administrator este titulară a dreptului de
moștenire sau a puterilor de administrare 
indicate în certificat și că nu există alte 
condiții și restricții în afară de cele
menționate în acesta.

(2) Conținutul certificatului se bucură de o 
prezumție de veridicitate în toate statele 
membre în cursul perioadei sale de 
validitate. Se prezumă că persoana 
desemnată în certificat drept moștenitor, 
legatar, executor testamentar sau 
administrator are această capacitate sau 
deține puterile de administrare indicate în 
certificat sau derivate din legislația 
aplicabilă și că nu există alte condiții și 
restricții în afară de cele derivate din
acesta.

Or. de
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Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

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 prestează servicii
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.

Or. de

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se consideră că orice persoană care a 
dobândit bunuri succesorale de la titularul 
unui certificat, împuternicit să dispună de 
bunul în cauză în temeiul listei anexate la 
certificat, a dobândit aceste bunuri de la o 
persoană care putea dispune de acestea, cu 
excepția cazului în care prima persoană știe 
că cele conținute de certificat nu corespund 
realității.

(4) Se consideră, în conformitate cu 
alineatul (2), că orice persoană care a 
dobândit bunuri succesorale de la persoana 
îndreptățită în temeiul certificatului a
dobândit aceste bunuri de la o persoană 
care putea dispune de acestea, cu excepția 
cazului în care prima persoană știe că cele 
conținute de certificat nu corespund 
realității.

Or. de

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Certificatul constituie un titlu veritabil 
pentru transcripția sau înscrierea moștenirii 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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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 107

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Originalul certificatului este păstrat de
instanța emitentă, care eliberează una sau 
mai multe copii solicitantului sau oricărei 
persoane care are un interes legitim.

(1) Originalul certificatului este păstrat de
autoritatea competentă, care eliberează 
una sau mai multe copii solicitantului sau 
oricărei persoane care are un interes 
legitim.

Or. de

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Copiile eliberate produc efectele 
menționate la articolul 42 pentru o 
perioadă limitată de trei luni. După 
expirarea acestui termen, titularii 
certificatului sau alte persoane interesate 
trebuie să solicite instanței emitente o 
nouă copie, în vederea exercitării 
drepturilor succesorale ale acestora.

(2) Copiile eliberate produc efectele 
menționate la articolul 42 pentru o 
perioadă limitată de șase luni. În cazuri 
justificate, autoritatea competentă poate 
stabili un termen mai lung. Sfârșitul 
perioadei la care o copie nu mai produce 
efecte juridice se menționează pe aceasta. 
După expirarea perioadei, dacă este nevoie 
se solicită o nouă copie.

Or. de
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Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La cererea unei persoane interesate 
către instanța emitentă sau la inițiativa 
autorității respective, certificatul poate fi:

(3) La cererea unei persoane interesate 
către autoritatea competentă sau la 
inițiativa autorității competente, certificatul 
poate fi:

Or. de

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) completat cu un înscris pe margine 
privind suspendarea efectelor certificatului 
dacă se contestă că acesta corespunde 
realității;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) anulat, dacă se stabilește că certificatul
european de moștenitor nu corespunde 
realității.

(c) anulat, dacă se stabilește că certificatul 
nu corespunde realității.

Or. de
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Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Instanța emitentă notează pe marginea 
originalului rectificarea, suspendarea 
efectelor sale sau anularea și notifică acest 
fapt solicitantului (solicitanților).

(4) Autoritatea competentă notează pe 
marginea originalului rectificarea, 
suspendarea efectelor sale sau anularea și 
notifică acest fapt solicitantului
(solicitanților).

Or. de

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice modificare a formularelor 
menționate la articolele 38 și 41 se adoptă 
cu respectarea procedurii consultative 
menționate la articolul 48 alineatul (2).

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care produc efecte asupra 
oricărei modificări a formularelor 
menționate la articolele 38 alineatul (1) și 
41. Măsurile respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu
procedura de consultare menționată la 
articolul 48 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de comitetul
instituit prin articolul 75 din Regulamentul

(1) Comisia este asistată de comitetul
înființat prin articolul 75 din Regulamentul
(CE) nr. 44/2001. Acest comitet este un 
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(CE) nr. 44/2001. comitet în sensul Regulamentului UE nr. 
…./2011.

Or. en

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispozițiile articolului 8 din decizia 
menționată anterior.

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. …./2011.

Or. en

Amendamentul 116

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 dacă 
îndeplinește 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.
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Amendamentul 117

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 dacă îndeplinește 
condițiile menționate la articolul 18.

Or. de

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alegerea unei legi înainte de data 
punerii în aplicare a prezentului 
regulament, inclusiv perioada dinainte de 
intrarea în vigoare, rămâne valabilă în 
statele membre în care era valabilă la 
momentul la care a fost făcută alegerea 
respectivă. 

Or. de

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) O dispoziție mortis causa care nu este 
valabilă înainte de data punerii în 
aplicare a prezentului regulament, 
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inclusiv perioada dinainte de intrarea în 
vigoare, devine valabilă dacă ea este 
valabilă în cazul aplicării prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) În cazul în care, înainte de data 
punerii în aplicare a prezentului 
regulament, inclusiv perioada dinainte de 
intrarea în vigoare, o dispoziție mortis 
causa este formulată în temeiul legislației 
unui stat pe care defunctul al fi putut să îl 
aleagă în conformitate cu articolul 17 din 
prezentul regulament, atunci aceasta se 
consideră ca fiind desemnată legea 
aplicabilă.

Or. de

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Aplicabilitatea prezentului 
regulament nu justifică determină 
nevalabilitatea unei dispoziții mortis 
causa care ar fi fost valabilă dacă 
succesiunea ar fi survenit la momentul 
stabilirii dispoziției. Valabilitatea este 
determinată de legislație, inclusiv de 
dreptul internațional privat, care ar fi fost 
aplicabil la momentul respectiv.

Or. de
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Justificare

Dispozițiile testamentare stabilite înainte de aplicabilitatea regulamentului nu ar trebui să își 
piardă valabilitatea ca urmare a aplicabilității regulamentului, nu doar deoarece este 
nerezonabil să se pretindă adaptări ale testamentelor, ci și deoarece, în anumite cazuri, 
acestea nu sunt posibile din cauza pierderii capacității testamentare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

Existența unor criterii corelate unitare pentru stabilirea competenței jurisdicționale și a 
legislației aplicabile constituie punctul nodal al unei soluții europene. Potrivit propunerii 
Comisiei, reședința obișnuită reprezintă factorul determinant pentru ambele aspecte. În mod 
inevitabil, totuși, aici se înscrie și dreptul unui testator de a opta pentru legea din propria țară, 
corelat cu posibilitatea ca într-un astfel de caz procesul să fie înaintat unei instanțe din țara de 
origine.

Propunerea trebuie evaluată în lumina acestei combinații.

Orice soluție are puncte tari și puncte slabe. Întotdeauna vor putea fi descrise succesiuni de 
evenimente al căror rezultat nu va fi în întregime satisfăcător. Acest fapt se explică prin însăși 
natura lucrurilor, prin dificultatea materiei, prin multiplicitatea circumstanțelor pe care le 
prezintă viața și prin contrastul obiectivelor diferitelor judecăți. O evaluare trebuie să aibă în 
vedere întreg ansamblul factorilor.

Linia politică de bază a propunerii Comisiei ar trebui, prin urmare, aprobată. În același timp, 
ea corespunde, în esență, poziției Parlamentului European față de Cartea verde1. Propunerea 
asigură certitudinea juridică, este relativ clară și simplă și este accesibilă, în punctele sale cele 
mai importante, chiar și nespecialiștilor. Fragmentările succesorale sunt evitate. Prin stabilirea 
legăturii cu reședința obișnuită, instanța competentă va putea aplica, de regulă, propriul drept, 
inclusiv în raport cu cetățenii unor state terțe. Deseori reședința obișnuită a testatorului va fi 
centrul de interes al acestuia.

La alegerea unei anumite legislații se poate asigura paralelismul prin trimiterea către o 
instanță din țara de origine.

Noul drept de a alege legislația aplicabilă întărește autonomia cetățenilor. În același timp, prin 
restrângerea sa la cetățeni, se asigură funcția de ordine publică inerentă dreptului succesoral, 
precum și protecția membrilor familiei și  se împiedică, în cea mai mare măsură posibil, 
evaziunile și abuzurile. Cetățenia reprezintă un criteriu fiabil pentru stabilirea legăturii. 

Pe această bază se poate prevedea recunoașterea și executarea hotărârilor.

Propunerea Comisiei este perfecționată crearea unui certificat european de moștenitor. Prin 
acest concept nu se înțelege o hotărâre definitivă, cu putere de lege, cu privire la succesiune, 
ci un atestat cu privire la moștenire. Aceasta are forță probatorie la nivel transfrontalier pentru 
înregistrările din registru și este o garanție de bună credință pentru persoanele care cumpără 
un bun succesoral. Astfel, tranzacțiile juridice și comerciale transfrontaliere în materie de 
succesiuni ar fi semnificativ îmbunătățite. 

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 16 noiembrie 2006 cu recomandări către Comisia pentru succesiuni și 

testamente (JO C 314 E, 21.12.2006, S. 342).
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Pentru a rezuma:
În cazul cetățenilor care au reședința obișnuită în țara de origine, nu intervine nicio modificare 
dacă întregul lor patrimoniu este acolo. În cazul în care aceștia dețin bunuri, în special 
imobiliare, în afara țării de origine, acestea intră de asemenea, în mod unitar și fără dispoziții 
testamentare speciale, sub incidența dreptului țării de origine.

În cazul în care cetățenii au sau doresc să își aleagă o reședință obișnuită în afara țării de 
origine, aceștia pot să aleagă dreptul statului de origine. Aceasta este o îmbunătățire 
semnificativă.

Și consilierii pe probleme de succesiune vor beneficia de o bază mai solidă.

De regulă, instanțele sau alte autorități competente vor avea posibilitatea să aplice propriile 
legi.

Procedurile în cazul succesiunilor transfrontaliere vor fi simplificate în mod semnificativ.

Cetățenii care au avut reședința obișnuită în afara țării de origine și nu au desemnat legislația 
aplicabilă, în viitor vor intra sub incidența dreptului succesoral al statului de reședință în cazul 
survenirii decesului. Aceasta este o noutate pentru toate statele membre. În cazul în care 
există anumite rețineri, trebuie menționat faptul că această situație juridică se aplică deja în 
multe cazuri, fără ca cetățenii să fie conștienți de acest lucru.

Aceste inconveniente pot fi depășite prin campanii de informare. Fiecare abordare prin care se 
urmărește soluționarea prezintă avantaje și dezavantaje și nu pot fi avute concomitent în 
vedere toate obiectivele. Raportorul opinează că situația juridică actuală, ca și orice altă 
abordare, este semnificativ mai problematică, din care cauză consideră că este de preferat idea 
care face obiectul propunerii.

Regulamentul nu poate soluționa toate dificultățile și nu trebuie să reglementeze toate 
chestiunile de detaliu, însă ar ameliora considerabil situația juridică actuală. Cetățenilor le este 
oferită o bază solidă și clară pentru administrarea propriei succesiuni. Ei ar fi în măsură să-și 
exercite cu mai multă eficacitate drepturile pe piața internă. Claritatea și siguranța juridică 
reprezintă valori centrale, mai ales în domeniul dreptului succesoral. Regulamentul 
consolidează aceste valori, oferă avantaje cetățenilor și creează o considerabilă valoare 
adăugată europeană.

Ca măsură de prevedere, trebuie relevate următoarele:
1) legislația aplicabilă nu afectează în niciun fel regimul fiscal al moștenirii; 
2) regulamentul nu reglementează decât dreptul privat internațional (DPI). Dreptul succesoral 
material rămâne neschimbat.
3) Regatul Unit și Irlanda și-au exercitat dreptul de neparticipare.

Temeiul juridic al prezentei propuneri este articolul 81 din TFUE.

II. Chestiuni specifice
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În ciuda consensului manifestat în ceea ce privește linia politică de bază a propunerii, 
continuă să existe unele dificultăți substanțiale, fiind necesare unele rectificări și adăugiri. 
Unele dintre acestea se cer a fi abordate. 

Reședința obișnuită
Reședința obișnuită este conceptul-cheie al regulamentului.  Pe bună dreptate, acesta merită o 
atenție deosebită și reclamă o definiție cât mai neechivocă cu putință. O definiție care impune 
condiții și/sau termene nu va putea ține seama de multitudinea situațiilor întâlnite în viață. 
Rezultatul nu va fi mai fiabil, iar procesul va fi mai greoi. În urma unui deces, instanța 
competentă trebuie stabilită cât mai repede cu putință. În fiecare caz în parte, aceasta va fi 
apoi în măsură să stabilească reședința obișnuită și dacă ea însăși este sau nu competentă, în 
lumina unor criterii generale, conform celor indicate într-un considerent. Este, de asemenea, 
de relevat că sistemele de drept naționale care includ o definiție juridică a acestei noțiuni sunt 
foarte puține la număr și că o astfel de definiție nu figurează nici în regulamentul european 
privind obligațiile de întreținere și nici într-o serie de acorduri internaționale.

Dreptul de a alege legea aplicabilă
Dreptul de a alege legea aplicabilă este ceva nou pentru numeroși cetățeni și pentru multe 
state și constituie un element central al regulamentului. În sensul principiului favor testamenti, 
se impun diverse clarificări și adăugiri.

Distincții în raport cu dreptul material și dreptul procedural al statelor membre
Regulamentul este conceput să reglementeze numai dreptul privat internațional al statelor 
membre și nu dreptul material succesoral al acestora sau alte ramuri ale dreptului lor material 
ori procedural. Există însă unele interferențe și suprapuneri de importanță minoră. Originea 
acestora rezidă în diferențele existente în ceea ce privește legislația aplicabilă în materie de 
succesiuni, în ceea ce privește dreptul material procedurile succesorale ale statelor membre.

Conform propunerii raportorului, dreptul material și dreptul procedural al statelor membre 
trebuie să rămână cât mai puțin afectate. Pentru moștenitori, aceasta ar putea implica 
formalități suplimentare (a se vedea articolul 21). Din acest motiv, raportorul avansează, ca 
măsură de precauție, o a doua propunere care, în opinia sa, cuprinde minimul indispensabil de 
prevăzut pentru ca dreptul material și procedural național să rămână neafectat. 

Pactele asupra succesiunii viitoare
Pactele asupra succesiunii viitoare constituie, în dreptul privat internațional, o problemă 
deosebită, din cauză că, în numeroase state, ele sunt ignorate, ba chiar respinse. Trebuie să fie 
clar faptul că regimul succesoral și, în special, rezervele ereditare sunt, în aplicarea 
regulamentului, definite separat pentru fiecare parte a unui pact asupra succesiunii viitoare și 
că articolul 18 nu privește decât aspectele juridice legate de pactele asupra succesiunii 
viitoare, astfel încât articolul 18 alineatul (4) ar putea fi eliminat.

Modificările ar putea să servească și interesele statelor membre în care pactele asupra 
succesiunii viitoare nu sunt cunoscute.

Ordine publică 
Rezerva de ordine publică constituie un principiu recunoscut al dreptului privat internațional. 
Date fiind convingerile și valorile juridice împărtășite, aceasta ar trebui să-și piardă relevanța 
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în cadrul raporturilor dintre statele membre.

Temerile conform cărora ar putea apărea noi modalități și mijloace de eludare a legislației 
privind rezervele ereditare sunt lipsite de temei. Legislația privind rezervele ereditare se 
regăsește practic în toate statele, chiar dacă se prezintă sub forme diferite. Dacă un testator 
optează pentru legea din propria sa țară nu constituie un motiv de a lua măcar în considerație 
eventualitatea eludării. Astfel de temeri ar fi putut fi justificate dacă dreptul de alegere a legii 
aplicabile ar fi fost corelat cu reședința obișnuită. În conformitate cu propunerea examinată, 
nu este suficient ca un justițiabil să-și aibă reședința obișnuită într-un alt stat membru, ci este 
necesar să și locuiască, în mod obișnuit, acolo, în momentul decesului (ceea ce nu înseamnă 
că este obligatoriu de moară în respectivul stat). Ar fi neverosimil să presupunem că, în astfel 
de condiții, numeroase persoane își mută reședința cu intenția de a o păstra până la propria 
dispariție. Cetățenii care vor, cu orice preț, să eludeze legea, găsesc mijlocul să o facă, chiar și 
în contextul legislației în vigoare.

Recunoașterea actelor autentice 
Raportorul se pronunță în favoarea recunoașterii actelor autentice în sensul liberei lor 
circulații și al „recunoașterii” autenticității lor și a forței lor probatorii formale. Termenul de 
„recunoaștere” poate însă conduce la echivocitate, nu numai în limba germană, deoarece nu 
este explicit și se cere interpretat în context.

Certificatul european de moștenitor
Certificatul european de moștenitor ar trebui circumscris exclusiv spețelor transfrontaliere. 
Competența în ceea ce privește eliberarea sa ar trebui încredințată acelor entități care se 
confruntă cu succesiunile: instanțe, administrații, notari sau alte autorități. Aceste entități ar 
trebui desemnate de statul membru a cărui competență este stabilită în conformitate cu 
capitolul II. 


