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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1557/2012, adresată de Vasile Capra, de cetățenie română, privind un 
litigiu de moștenire în România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul descrie cum mama sa, care a decedat în iulie 2011 în Bistrița, România, a lăsat 
acestuia o parte din bunurile sale. Cu toate că notarul petiționarului din Germania a solicitat 
notarului din România o copie a testamentului, acesta din urmă nu a răspuns la solicitări. Mai 
mult, notarul nu a luat nicio acțiune ca răspuns la afirmațiile petiționarului. Petiționarul a 
călătorit în România în aprilie 2012 și a descoperit o serie de nereguli. Printre acestea s-a 
numărat faptul că notarul nu a inițiat procedurile de intrare în posesia moștenirii prevăzute de 
legislație și a luat în posesie documentele originale. Petiționarul explică că avocații nu 
îndrăznesc să introducă o plângere, deoarece soțul notarului este președintele Asociației 
Magistraților din Bistrița. Petiționarul protestează față de această corupție din sistemul 
judiciar din România și solicită ajutor pentru cauza sa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Comisia a examinat cu atenție petiția. Comisia regretă dificultățile întâmpinate de petiționar 
pe parcursul procedurilor de succesiune legate de proprietatea imobiliară a mamei sale din 
România și ar dori să asigure petiționarul că astfel de situații sunt luat în considerare în mod 
foarte serios.

Cu toate acestea, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind 
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funcționarea Uniunii Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni 
în cazuri individuale de presupusă încălcare a drepturilor fundamentale. Prin urmare, Comisia 
poate acționa doar în situațiile în care apar aspecte care țin de dreptul UE în momentul 
aplicării sau executării acestuia de către statele membre.

În ceea ce privește situațiile transfrontaliere în procesele de succesiune, precum cel descris de 
petiționar, nu există încă niciun instrument de drept al UE care să permită Comisiei să ia 
măsuri corespunzătoare.

În general, se poate preconiza că Regulamentul (UE) nr. 650/2012 din 4 iulie 2012 privind 
competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și 
acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui 
certificat european de moștenitor (JO L 201, 27.7.2012, p. 107) va contribui la o îmbunătățire 
semnificativă a procedurilor de succesiune transfrontaliere, precum cele descrise de petiționar. 
Cu toate acestea, majoritatea acestor norme noi se aplică succesiunii persoanelor care au 
decedat la 17 august 2015 sau ulterior acestei date. Ca urmare, regulamentul nu este aplicabil 
cazului prezentat de petiționar, întrucât mama sa a decedat în 2011.

Prin urmare, Comisia nu poate să asigure nicio urmărire a acestui caz. Dacă petiționarul 
consideră că autoritățile implicate au evaluat incorect elementele cauzei, ea își poate valorifica 
drepturile, inclusiv drepturile sale fundamentale, prin solicitarea unor măsuri de reparare la 
nivel național, prin intermediul autorităților competente.

Concluzie
Comisia nu consideră necesară întreprinderea de acțiuni la nivelul UE în ceea ce privește 
problemele ridicate de petiționar.


