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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0825/2010, adresată de Alice Vasilescu, de cetățenie română, privind 
tergiversarea punerii în aplicare de către autoritățile germane a unui titlu 
executoriu european emis în temeiul Regulamentului (CE) nr. 805/2004 de către o 
instanță din România

1. Rezumatul petiției

Petiționara denunță tergiversarea procedurilor de punere în aplicare a unui titlu executoriu 
european emis de către o instanță din România în temeiul Regulamentului (CE) nr. 805/2004 
împotriva unui cetățean german pentru restituirea unei datorii de 8 000 de euro și a 
cheltuielilor de judecată. Petiționara critică întârzierea excesivă a procedurilor de punere în 
aplicare a titlului executoriu european de către un executor judecătoresc și un judecător din 
Goppingen (Baden Wurtenberg). Petiționara afirmă că executorul a ținut nepermis de mult 
titlul înainte de a acționa, iar ulterior a făcut o serie de erori procedurale în prezentarea 
somației, de care pârâtul s-a folosit pentru a amâna plata sumei datorate. Ea afirmă că 
judecătorul a contribuit, la rândul său, la tergiversarea procedurilor de executare, situația fiind 
în acest moment blocată. Potrivit petiționarei, avocatul său a fost informat de partea germană 
că stagnarea inițială s-a datorat necunoașterii procedurilor de executare a unui titlu executoriu 
european emis în temeiul Regulamentului (CE) nr. 805/2004. Prin urmare, ea solicită sprijinul 
Parlamentului European pentru a determina autoritățile germane să își respecte obligațiile ce 
le revin în temeiul regulamentului în vederea rezolvării situației

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

Petiționara descrie un caz concret de executare a hotărârii unei instanțe din România 
recunoscută ca titlu executoriu european în Germania (Baden-Württemberg), care s-a 
desfășurat fără rezultat timp de aproape un an. Petiționara descrie diferitele măsuri luate de 
autoritățile germane, considerate necorespunzătoare și care întârzie procedura. 

Observațiile Comisiei

Regulamentul (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european (TEE) pentru 
creanțele necontestate se aplică tuturor statelor membre, în afară de Danemarca, de la 
21 octombrie 2005. Statele membre au obligația de a informa Comisia cu privire la 
procedurile de rectificare și de retragere, precum și de revizuire a TEE, la limbile acceptate și 
la autoritățile competente în cauze referitoare la acte autentice. Germania și-a îndeplinit 
această obligație. Regulamentul stabilește condițiile în care hotărârile, instrumentele autentice 
sau tranzacțiile judiciare pot fi recunoscute drept titluri executorii europene. Această 
recunoaștere împuternicește reclamantul să solicite executarea în orice stat membru, fără a fi 
necesară încuviințarea recunoașterii acesteia (exequatur). 

Executarea ca atare este realizată pe baza dreptului național al statului membru vizat. 
Autoritatea competentă pentru executare în temeiul dreptului național va proceda cu TEE în 
același mod ca în cazul executării unui titlu executoriu emis în propriul stat membru. În 
special, această autoritate nu ar trebui să apeleze la o altă autoritate pentru a obține 
consimțământul pentru executare dacă acest lucru nu se realizează în temeiul dreptului 
național. Prin însăși natura sa, regulamentul ar trebui să fie aplicat în mod direct de către 
autoritățile statelor membre. Datoria statelor membre este de a asigura punerea în aplicare 
efectivă, adică de a asigura faptul că autoritățile competente dețin abilitatea practică de a 
aplica dreptul Uniunii Europene și drepturile care decurg din această legislație. Luând în 
considerare descrierea procedurilor de executare cuprinsă în petiție, Comisia este îngrijorată 
de presupusul fapt că un executor judecătoresc a luat măsuri numai după confirmarea de către 
un judecător că se poate da curs executării TEE. Dacă este adevărat, acest fapt poate constitui 
o încălcare a articolului 5 din regulament referitor la eliminarea procedurii de exequatur, care 
este o realizare importantă a regulamentului.

Concluzii 

Comisia va solicita Germaniei clarificări și poziția sa cu privire la acest caz, folosind 
mecanismul „EU Pilot”. Pe baza explicațiilor oferite, Comisia va evalua dacă vor trebui luate 
măsuri suplimentare și va informa Parlamentul European cu privire la rezultat.

4. REV Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Comisia a analizat în continuare cauza pe baza informațiilor furnizate în scrisoare petiționarei, 
precum și a informațiilor reunite în cadrul studiului privind evaluarea punerii efective în 
practică a Regulamentului (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european 
pentru creanțele necontestate („regulamentul”). Regulamentul este integrat în secțiunea 1079 
și et seq. din Codul de Procedură Civilă. Secțiunea 1083 din cod consideră titlul executoriu 
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european ca fiind unul dintre titlurile executabile care permite să se apeleze direct la 
autoritățile competente de aplicare a legii. 

În ceea ce privește executarea și întrucât regulamentul se bazează pe procedurile naționale de 
executare, trebuie menționat că dreptul german prevede un cadru corespunzător pentru 
punerea în aplicare a regulamentului.

În acest context, reexaminarea faptelor prezentate de petiționară duce la concluzia că 
îngrijorările anterioare privind reinstituirea procedurii exequatur de către autoritățile germane 
nu au fost confirmate. Executorul judecătoresc a greșit că a transmis documentele instanței 
înainte de a iniția acțiunile de executare, ceea ce a dus la o întârziere de cinci săptămâni. Deși 
această situație nu este corectă, nu merită a fi examinată în continuare.

Alte circumstanțe prezentate de către petiționară privesc eficacitatea acțiunilor de executare 
întreprinse în temeiul dispozițiilor relevante din dreptul german, ceea ce nu ține de 
competența UE.

Comisia consideră că este nejustificat să dea curs acestui caz.


