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Competențe şi cooperarea în materie de obligații de întreținere * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European  din 13 decembrie 2007 referitoare la 

propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, 

recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere 

(COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS)) 

(Procedura de consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2005)0649), 

– având în vedere articolul 61 litera (c) și articolul 67 punctul (2) din Tratatul CE, în 

temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6-0079/2006), 

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus, 

– având în vedere articolele 51 şi 35 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 

Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0468/2007), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 

alineatul (2) din Tratatul CE; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 

de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice 

în mod substanţial propunerea Comisiei; 

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 

Parlamentului.  

Text propus de Comisie 
 

Amendamentele Parlamentului 

Amendamentul 1 

Referirea 1 

având în vedere Tratatul de instituire a 

Comunității Europene, în special articolul 61 

litera (c) și articolul 67 alineatul (2), 

având în vedere Tratatul de instituire a 

Comunității Europene, în special articolul 61 

litera (c), 

Amendamentul 2 

Referirea 3 



având în vedere avizul Parlamentului 

European, 

eliminat 

Amendamentul 3 

Referirea 4a (nouă) 

 hotărând în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolul 251 din tratat, 

Amendamentul 4 

Considerentul 9 

(9) Domeniul de aplicare a regulamentului ar 

trebui să includă toate obligațiile de 

întreținere care decurg din relațiile de 

rudenie sau din relații care produc efecte 

similare, pentru a garanta egalitatea de 

tratament a creditorilor obligației de 

întreținere. 

(9) Domeniul de aplicare a regulamentului ar 

trebui să includă toate obligațiile de 

întreținere care decurg dintr-o relație de 

familie, de filiație, de căsătorie, de alianță 

sau din relații care produc efecte 

comparabile în legislația națională 

aplicabilă, pentru a garanta egalitatea de 

tratament a creditorilor obligației de 

întreținere.  Astfel de obligații ar trebui 

interpretate, în sensul cel mai larg, ca 

referindu-se, în special, la toate ordinele de 

plată legate de plățile periodice, plăți ale 

unor sume forfetare, transferul de 

proprietate și modalităţile dreptului de 

proprietate, stabilite pe baza nevoilor și 

resurselor respective ale părților și fiind 

specifice prestaţiilor de întreținere. 

Amendamentul 5 

Considerentul 10 

(10) Normele privind competența diferă într-

o oarecare măsură de cele aplicabile în 

prezent, astfel cum reiese din Regulamentul 

(CE) nr. 44/2001. Pentru a asigura într-o cât 

mai mare măsură apărarea intereselor 

creditorilor obligației de întreținere și a 

încuraja o bună administrare a justiției în 

cadrul Uniunii Europene, aceste reguli ar 

trebui clarificate și ar trebui să includă, în 

prezent, toate cazurile în care există o 

legătură suficientă între părți și un stat 

membru. Faptul că pârâtul își are reședința 

obișnuită într-un stat din afara Uniunii 

Europene nu ar mai trebui să reprezinte un 

motiv pentru neaplicarea legislației 

(10) Normele privind competența 

internaţională diferă într-o oarecare măsură 

de cele aplicabile în prezent, astfel cum 

reiese din Regulamentul (CE) nr. 44/2001. 

Pentru a asigura într-o cât mai mare măsură 

apărarea intereselor creditorilor obligației de 

întreținere și a încuraja o bună administrare 

a justiției în cadrul Uniunii Europene, aceste 

reguli ar trebui clarificate și ar trebui să 

includă, în prezent, toate cazurile în care 

există o legătură suficientă între părți și un 

stat membru. 



comunitare și pentru retrimiterea la cea 

națională.  

Amendamentul 6 

Considerentul 11 

(11) Părțile ar trebui să poată alege, de 

comun acord, instanța competentă, cu 

excepția cazului în care este vorba de 

obligații de întreținere a unui copil minor, 

pentru a proteja „partea defavorizată”. 

(11) Părțile ar trebui să aleagă, de comun 

acord, instanța competentă, cu excepția 

obligațiilor de întreținere a unui copil minor 

sau a unui incapabil major, pentru a proteja 

„partea defavorizată”.  

Amendamentul 7 

Considerentul 14 

(14) Legea țării în care își are reședința 

obișnuită creditorul obligației de întreținere 

ar trebui să rămână predominantă, ca în 

instrumentele internaționale existente, însă 

legea forului ar trebui să fie pe al doilea 

plan, deoarece permite deseori, în acest 

domeniu specific, soluționarea disputelor 
într-un mod mai simplu, mai rapid și mai 

puțin costisitor. 

(14) Legea țării în care își are reședința 

obișnuită creditorul obligației de întreținere 

ar trebui să aibă întâietate, aşa cum se 

prevede în instrumentele internaționale 

existente, dar  legea forului poate fi 

aplicată, chiar și în cazurile în care nu este 

legea reședinței obișnuite a creditorului 

dacă permite ca litigiile în acest domeniu să 

fie soluţionate echitabil, într-un mod mai 

simplu, mai rapid și mai puțin costisitor și să 

nu existe nici o dovadă de „forum 

shopping” (căutare abuzivă a legii celei 

mai favorabile). 

Amendamentul 8 

Considerentul 15 

(15) Atunci când niciuna dintre legile 

menționate mai sus nu îi permite 

creditorului să obțină întreținere de la 

debitor, ar trebui să poată fi în continuare 

posibil să se pună în aplicare legea altei țări 

de care obligația de întreținere este strâns 

legată. Poate fi, în special, dar exclusiv, țara 

naționalității comune a părților. 

(15) Atunci când legea țării în care își are 

reședința obișnuită creditorul obligației de 

întreținere sau legea instanței sesizate nu îi 

permite creditorului să obțină întreținere de 

la debitor sau când ar fi inechitabil sau 

neadecvat să fie aplicată  legea respectivă, 

ar trebui să poată fi în continuare posibil să 

se aplice legea altei țări de care obligația de 

întreținere este strâns legată, în special, dar 

nu numai, cea a ţării naționalității comune a 

părților. 

Amendamentul 9 

Considerentul 16 



(16) Părțile ar trebui să fie autorizate, în 

anumite condiții, să aleagă legea aplicabilă. 

Acestea ar trebui să poată alege legea forului 

pentru scopurile anumitor proceduri. În plus, 

ar trebui să aibă dreptul să convină asupra 

legii aplicabile înaintea oricărei dispute, însă 

numai atunci când obligațiile de întreținere 

implicate sunt altele decât cele privind copiii 

sau adulții vulnerabili; mai mult, orice astfel 

de alegere ar trebui limitată doar la 

desemnarea anumitor legi. 

(16) Părțile ar trebui să fie autorizate, în 

anumite condiții, să aleagă legea aplicabilă. 

Acestea ar trebui să poată alege legea forului 

pentru scopurile anumitor proceduri. În plus, 

ar trebui să aibă dreptul să convină asupra 

legii aplicabile înaintea oricărui litigiu, însă 

numai atunci când obligațiile de întreținere 

implicate sunt altele decât cele care sunt 

datorate copiilor sau adulților vulnerabili; 

mai mult, orice astfel de alegere ar trebui 

limitată doar la desemnarea anumitor legi. 

Instanța sesizată trebuie să se asigure că 

alegerea unei legi aplicabile a avut loc în 

urma unei consultanțe juridice 

independente. Orice înţelegere privind 

alegerea legii ar trebui încheiate în scris. 

Amendamentul 10 

Considerentul 17 

(17) Debitorul ar trebui să fie protejat de 

aplicarea legii stabilite în cazul în care 

relația de rudenie pe care se bazează 

obligația de întreținere nu este considerată 

în mod unanim demnă de a fi onorată. 

Acest lucru ar trebui să se întâmple, în 

special, în cazul relațiilor dintre persoane 

înrudite colateral sau prin alianță, în cazul 

obligațiilor de întreținere ale descendenților 

în relația cu ascendenții sau în cazul 

întreținerii după desfacerea căsătoriei. 

eliminat 

Amendamentul 11 

Considerentul 18a (nou) 

 (18a) Categoriile speciale de date privind 

originea rasială sau etnică, opiniile 

politice, credințele religioase sau 

filosofice, apartenența la un partid sau la 

o uniune sindicală, orientarea sexuală 

sau sănătatea ar trebui prelucrate doar 

dacă acest lucru este absolut necesar și 

proporțional în raport cu scopul unei 

anumite cauze și sunt respectate garanții 

specifice. 

Amendamentul 12 

Considerentul 19 



(19) O decizie în materie de obligații de 

întreținere pronunțată într-un stat membru ar 

trebui să fie executată rapid și eficient în 

orice alt stat membru. În special, creditorii 

de întreținere ar trebui să-și obțină drepturile 

direct din salariile și din conturile bancare 

ale debitorilor. 

(19) Scopul prezentului regulament este de 

a introduce proceduri care să dea rezultate, 

care să fie accesibile, rapide, eficiente, 

puţin costisitoare, adaptate și echitabile. O 

hotărâre în materie de obligații de întreținere 

pronunțată într-un stat membru ar trebui să 

poată fi executată rapid și eficient în orice alt 

stat membru. În special, creditorii de 

întreținere ar trebui să beneficieze de 

prelevări la sursă din salariile și din conturile 

bancare ale debitorilor. Ar trebui încurajate 

metodele noi și efective de executare a 

hotărârilor în materie de întreținere. 

  

Amendamentul 13 

Considerentul 22 

(22) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și se conformează 

principiilor recunoscute, în special, de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. Mai exact, urmăreşte să se asigure 

deplina respectare a vieții private și de 

familie, a protecției datelor personale, a 

drepturilor copilului și a garantării recursului 

efectiv înaintea unei curți independente și 

imparțiale, în conformitate cu articolele 7, 8, 

24 și 47 din Cartă. 

(22) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și se conformează 

principiilor recunoscute, în special, de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. Mai exact, urmăreşte să se asigure 

deplina respectare a vieții private și de 

familie, a protecției datelor cu caracter 

personal, a drepturilor copilului și a 

garantării dreptului la o cale de atac eficientă 

înaintea unei instanţe judecătoreşti 

independente și imparțiale, în conformitate 

cu articolele 7, 8, 24 și 47 din Cartă. Atunci 

când se pune în aplicare prezentul 

regulament, ar trebui avute  în vedere 

articolele 3 și 27 din Convenția 

Organizaţiei Națiunilor Unite privind 

drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, 

care menționează că: 

 - în toate deciziile privind copiii, interesul 

superior al  copilului va prevala, 

 - fiecare copil are dreptul la un standard de 

viață care să permită dezvoltarea lui fizică, 

mentală, spirituală, morală și socială, 

 - părintele (părinții) sau alte persoane care 

au în întreţinere un copil au răspunderea 

primară de a asigura, în limitele 

capacităților și posibilităților lor financiare, 

condițiile de viață necesare dezvoltării 

copilului și 



 - statele membre ar trebui să ia toate 

măsurile corespunzătoare, inclusiv 

încheierea de acorduri internaționale, în 

vederea recuperării pensiei de întreținere 

pentru copil de la părintele (părinții) sau 

alte persoane care au o răspundere 

financiară cu privire la aceştia, în special 

atunci când aceste persoane locuiesc în alt 

stat decât cel în care se află copilul. 

Amendamentul 14 

Considerentul 23 

(23) În conformitate cu articolul 2 din 

Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 

iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru 

exercitarea competențelor de executare 

conferite Comisiei1, măsurile pentru 

punerea în aplicare a prezentului 

regulament ar trebui adoptate în 

conformitate cu procedura de consultare 

menționată la articolul 3 din decizia de mai 

sus. 

(23) Ar trebui ca  măsurile necesare pentru 

punerea în aplicare a prezentului 

regulament 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. 

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

_______________________ 
1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată 

ultima dată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 

22.7.2006, p. 11). 

Amendamentul 15 

Considerentul 24 

(24) Prezentul regulament ar trebui să 

înlocuiască toate instrumentele comunitare 

adoptate anterior și care reglementează 

același domeniu. În plus, prezentul 

regulament are întâietate asupra 

instrumentelor internaționale aplicabile între 

statele membre referitor la aceleași aspecte, 

în vederea unificării și simplificării normelor 

juridice în vigoare.  

 

(24) Prezentul regulament ar trebui să 

înlocuiască toate instrumentele comunitare 

adoptate anterior și care reglementează 

același domeniu. În plus, prezentul 

regulament ar trebui să aibă întâietate 

asupra instrumentelor internaționale 

aplicabile între statele membre referitor la 

aceleași aspecte, în vederea unificării și 

simplificării normelor juridice în vigoare. Ar 

trebui să se ia în considerare Convenția de 

la Haga privind recuperarea internațională 

a pensiei de întreţinere datorată copiilor şi 

altor membri ai familiei. 

Amendamentul 16 

Articolul 1 alineatul (1) 



1. Prezentul regulament se aplică obligațiilor 

de întreținere care provin din relații de 

rudenie sau din relații care, în conformitate 

cu legea care le este aplicabilă, produc efecte 

similare. 

 

1. Prezentul regulament se aplică obligațiilor 

de întreținere care decurg dintr-o relație de 

familie, din filiație, de căsătorie sau de 

alianță sau din relații care, în conformitate 

cu legea care le este aplicabilă, produc efecte 

similare. 

Amendamentul 17 

Articolul 2 punctul (-1) (nou) 

 (-1)  termenul „obligație de întreținere” 

înseamnă îndatorirea stabilită prin lege, 

inclusiv dacă este stabilită în ceea ce 

priveşte sfera de aplicare și modalitățile 

sale printr-o hotărâre judecătorească sau 

printr-un contract, de a asigura sub o 

formă oarecare întreținerea sau, cel puțin, 

mijloacele de subzistență unei persoane 

care este sau care a fost legată de debitor 

printr-o relație de familie. Astfel de 

obligații sunt  interpretate în cel mai larg 

sens cu putință, ele incluzând, în special, 

toate hotărârile, deciziile sau ordonanţele 

pronunţate de o instanţă judecătorească 

competentă referitoare la plăți periodice, 

plata unor sume forfetare, transferuri de 

proprietate și modalităţi ale dreptului de 

proprietate, stabilite pe baza nevoilor şi 

resurselor respective ale părţilor şi fiind 

specifice prestațiilor de întreținere. 

Amendamentul 18 

Articolul 2 punctul (2) 

(2) termenul „judecător” înseamnă 

judecătorul sau titularul de competențe 

echivalente cu cele ale judecătorului în 

materie de obligații de întreținere; 

eliminat 

Amendamentul 19 

Articolul 2 punctul (9) 

(9) termenul „debitor” înseamnă orice 

persoană fizică care datorează sau se 

presupune că datorează o întreținere. 

(9) termenul „debitor” înseamnă orice 

persoană fizică care datorează sau se 

presupune că datorează o întreținere sau un 

organism public care și-a însușit obligația 



 
debitorului de a acorda o întreținere 

creditorului, 

Amendamentul 20 

Articolul 2 punctul (9a) (nou) 

 (9a) „acţiune referitoare la starea unei 

persoane” înseamnă orice acţiune în 

materie de  divorț, separație legală, 

anularea căsătoriei sau de stabilire a 

filiaţiei. 

Amendamentul 21 

Articolul 2a (nou) 

 Articolul 2a 

 

 Punerea în aplicare la nivelul organismelor 

publice 

 (1) Sub rezerva alineatelor (2) și (3), 

prezentul regulament se aplică, de 

asemenea, oricărui organism public care 

solicită rambursarea prestaţiilor de 

întreținere pe care le-a plătit în locul 

debitorului, cu condiția ca legea aplicabilă 

să prevadă o astfel de rambursare. 
 (2) Articolul 3 literele (b), (c) și (d) și 

articolul 6 nu se aplică acţiunilor în 

instanță inițiate de un organism public. 

 (3) Un organism public care solicită 

executarea unei hotărâri înaintează, pe 

lângă cererea iniţiată în temeiul capitolului 

VIII, orice document necesar care 

dovedește că îndeplinește condițiile 

prevăzute la alineatul (1) și că prestaţiile au 

fost acordate creditorului. 

Amendamentul 22 

Articolul 3 litera (c) 

(c) instanța competentă în materie de 

proceduri referitoare la starea unei persoane 

în cazul în care problema legată de 

întreținere reprezintă o cerere incidentală 

acestor proceduri, în cazul în care 

competența sa nu se bazează numai pe 

(c) instanța competentă pentru a soluţiona o 

acţiune referitoare la starea unei persoane în 

cazul în care cererea  privind obligaţia de 

întreținere este accesorie acestei acţiuni; 



naționalitatea uneia dintre părți; 

Amendamentul 23 

Articolul 3 litera (d) 

(d) instanța competentă în materie de 

proceduri referitoare la responsabilitatea 

parentală, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 

2201/2003, în cazul în care problema legată 

de întreținere reprezintă o cerere incidentală 

acestor proceduri. 

(d) instanța competentă pentru a soluţiona o 

acţiune în materie de răspundere parentală, 

în sensul Regulamentului (CE) nr. 

2201/2003, în cazul în care cererea privind 

obligaţia de întreținere reprezintă o cerere 

accesorie acestei acţiuni și acţiunile privind 

răspunderea parentală se află deja pe rolul 

instanței respective sau sunt înaintate 

instanței în același timp cu o cerere de 

întreținere. 

Amendamentul 24 

Articolul 3 litera (da) (nouă) 

 (da) instanța locului unde s-a stabilit în 

mod oficial relația de familie sau relația 

care produce efecte comparabile. 

Amendamentul 25 

Articolul 4 alineatul (2) 

(2) O convenție atributivă de competență se 

face în scris. Orice comunicare sub formă 

electronică ce permite consemnarea 

durabilă a convenției este considerată ca 

fiind „în scris”. 

(2)O convenție atributivă de competență se 

încheie în scris. 

Amendamentul 26 

Articolul 4 alineatul (2a) (nou) 

 
(2a) Instanța sesizată trebuie să se asigure 

că orice prorogare de competență a fost 

convenită în mod liber  după obținerea unei 

consultanțe juridice independente și că ia 

în considerare situația părților la momentul 

desfășurării procedurilor. 

Amendamentul 27 

Articolul 4 alineatul (4) 

(4) Prezentul articol nu se aplică în litigiile 

ce au drept obiect o obligație de întreținere 

(4) Prezentul articol nu se aplică dacă 

creditorul este un copil sub optsprezece ani 



în sarcina unei persoane sub optsprezece 

ani. 

sau un incapabil major. 

Amendamentul 28 

Articolul 6 litera (b) 

(b) în cazul obligațiilor de întreținere între 

soți sau foști soți, instanțele statelor membre 

în care se afla ultima reședință comună 

obișnuită a soților, cu condiția ca aceasta să 

fi existat încă cu cel puțin un an înainte de 

introducerea procedurilor. 

(nu priveşte versiunea în limba română) 

Amendamentul 29 

Articolul 7 alineatul (1) 

(1) În cazul formulării mai multor cereri 

care vizează aceeași obligație de întreținere 

înaintea instanțelor din state membre 

diferite, instanța sesizată ulterior suspendă 

din oficiu acțiunea până când este stabilită 

competența instanței sesizate inițial. 

(1) În cauzele de litispendență și cele 

conexate, precum și în cazul măsurilor 

provizorii și  inclusiv de protecţie, se aplică 

articolele 27, 28, 30 și 31 din Regulamentul 

(CE) nr. 44/2001. 

Amendamentul 30 

Articolul 7 alineatul (2) 

(2) Atunci când se stabilește competența 

instanței sesizate inițial, instanța sesizată 

ulterior își declină competența. 

eliminat 

Amendamentul 31 

Articolul 8 

Articolul 8 

Acţiuni conexe 

(1) În cazul în care acțiuni conexe se află 

pe rol în fața unor instanțe din state 

membre diferite, orice instanță, alta decât 

cea sesizată iniţial, poate suspenda 

judecarea cauzei. 

(2) În cazul în care cauzele sunt pe rolul 

instanței de fond, orice instanță, alta decât 

cea sesizată iniţial, își poate declina 

competența la solicitarea uneia dintre părți, 

cu condiția ca respectivele cauze să fie de 

competența instanței sesizate inițial și ca 

legislația după care se conduce aceasta să 

eliminat 



permită conexarea. 

(3) În sensul prezentului articol, sunt 

conexe cauzele legate între ele atât de 

strâns, încât există interesul ca acestea să 

fie instrumentate și judecate împreună, 

pentru a se evita soluții care ar putea fi 

ireconciliabile în situația în care cauzele ar 

fi judecate separat. 

Amendamentul 32 

Articolul 9 

Articolul 9 

Sesizarea unei instanțe judecătorești 

În sensul prezentului capitol, se consideră 

că o instanță judecătorească este sesizată: 

(a) la data depunerii în instanţă a actului 

de introducere a acțiunii sau a unui act 

echivalent, cu condiția ca reclamantul să 

nu omită ulterior să întreprindă măsurile 

care i-au fost impuse pentru ca acțiunea să 

fie comunicată sau notificată pârâtului, sau 

(b) dacă actul trebuie comunicat sau 

notificat înainte de a fi depus la instanța 

judecătorească, la data primirii acestuia de 

către autoritatea responsabilă cu 

comunicarea sau notificarea, cu condiția 

ca reclamantul să nu omită ulterior să 

întreprindă măsurile care i-au fost impuse 

pentru depunerea actului la instanța 

judecătorească. 

eliminat 

Amendamentul 33 

Articolul 10 

Articolul 10 

Măsuri provizorii și inclusiv cele de 

protecţie 

Măsurile provizorii și inclusiv cele de 

protecţie prevăzute de legea unui stat 

membru pot fi solicitate autorităților 

judecătorești din statul în cauză, chiar 

dacă, în baza prezentului regulament, o 

instanță dintr-un alt stat membru are 

competență asupra fondului cauzei. 

eliminat 



Amendamentul 34 

Articolul 10 alineatul (1a) (nou) 

 
În cazul în care acţiunile în materie de 

întreținere au fost iniţiate cu titlu de măsuri 

provizorii, articolele 7 și 8 nu ar trebui să 

aibă drept efect ca legea aplicabilă 

măsurilor provizorii să se aplice obligatoriu 

în cazul oricărei solicitări ulterioare de 

întreținere sau de modificare a obligaţiei de 

întreținere prezentate în contextul unor 

proceduri în fond de divorţ, de anulare a 

căsătoriei sau a parteneriatului civil sau de 

separare legală. 

Amendamentul 35 

Articolul 11 

Articolul 11 

Verificarea competenței 

Instanța judecătorească dintr-un stat 

membru sesizată într-o cauză în care nu 

este competentă în temeiul prezentului 

regulament își declină din oficiu 

competența. 

eliminat 

Amendamentul 36 

Articolul 13 

(1) Obligațiile de întreținere sunt 

reglementate de legea țării pe teritoriul 

căreia creditorul își are reședința obișnuită. 

(1) Obligațiile de întreținere sunt 

reglementate de legea țării pe teritoriul 

căreia creditorul își are reședința obișnuită. 

(2) Legea forului se aplică: (2)  Legea forului se aplică: 

(a) dacă creditorul nu poate obține, în 

temeiul legii menționate la alineatul (1), 

întreținere de la debitor sau 

(a) atunci când este legea țării pe teritoriul 

căreia creditorul își are reședința obișnuită 
sau 

 

(b) atunci când creditorul solicită acest 

lucru și se aplică legea țării pe teritoriul 

căreia debitorul  își are reședința obișnuită. 

(b)atunci când creditorul nu poate obține 

întreținerea de la debitor în temeiul legii 

țării pe teritoriul căreia creditorul își are 

reședința obișnuită sau 

 (c) atunci când este legea țării pe teritoriul 

căreia debitorul își are reședința obișnuită, 

cu excepţia solicităriiîn sens contrar a 



creditorului și instanța constată că acesta a 

obținut consultanță juridică independentă 

referitor la acest lucru,. 

(3) Legile invocate  în conformitate cu 

alineatele precedente nu sunt luate în 

considerare atunci când, în temeiul acestor 

legi, creditorul nu poate obține întreținere 

și dacă din circumstanțe reiese, în general, 

că obligația de întreținere este strâns legată 

de altă țară, în special de țara naționalității 

comune a creditorului și a debitorului; într-

un astfel de caz, se aplică legea țării de care 

este strâns legată obligația de întreținere. 

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1), se 

poate aplica legea forului, chiar și atunci 

când nu este legea țării în care creditorul 

își are reședința obișnuită, în cazul în care 

aceasta permite ca litigiile legate de 

întreținere să fie soluţionate echitabil, într-

un mod mai simplu, mai rapid și mai puțin 

costisitor și să nu existe nici o dovadă de 

căutare a legii cele mai favorabile („forum 

shopping”). 

 (4) De asemenea, atunci când legea țării în 

care își are reședința obișnuită creditorul 

sau legea forului nu îi permite creditorului  

să obțină întreținere de la debitor sau când 

ar fi inechitabil sau inadecvat să se pună în 

aplicare legea respectivă, obligațiile de 

întreținere sunt reglementate de legea unei 

alte țări de care obligația de întreținere este 

strâns legată, în special, dar nu exclusiv, 

cea a țării naționalității comune a 

creditorului și debitorului. 

Amendamentul 37 

Articolul 14 litera (a) 

(a) la data sesizării instanţei, desemnează în 

mod expres sau în oricare altă modalitate 

neechivocă legea forului drept legea 

aplicabilă obligaţiei de întreţinere, în 

cadrul procedurii; 

(a) la data sesizării instanţei, convine printr-

un acord scris care desemnează legea 

forului într-un mod neechivoc; 

Amendamentul 39 

Articolul 14 litera (b) punctul (iia) (nou) 

 (iia) legislația aplicabilă în locul unde s-a 

stabilit în mod oficial relația de familie sau 

relația care produce efecte comparabile. 

Amendamentul 38 

Articolul 14 alineatul (1a) (nou) 

 Alineatul (1) se aplică cu condiția ca 

instanța sesizată să constate că orice 



alegere a forului sau a legii aplicabile a 

fost efectuată în mod liber. 

Amendamentul 40 

Articolul 15 

Articolul 15 

Neaplicarea legii desemnate la cererea 

debitorului 

(1) În cazul altor obligații de întreținere, 

decât cele referitoare la copii și adulți 

vulnerabili și cele dintre soți și foști soți, 

debitorul se poate opune pretenţiilor 

creditorului, pe motivul că nu există o 

astfel de obligație în conformitate cu legea 

naţională comună sau, în absența 

naționalității comune, în cadrul legislaţiei 

țării în care debitorul își are reședința 

obișnuită. 

eliminat 

(2) În cazul obligațiilor de întreținere între 

soți sau foști soți, debitorul se poate opune 

pretenţiilor creditorului pe motivul că nu 

există o astfel de obligație în legislaţia țării 

de care este strâns legată căsătoria. 

 

Amendamentul 41 

Articolul 17 

(1) Legea aplicabilă unei obligații de 

întreținere stabilește, în special:  

(1) Legea aplicabilă unei obligații de 

întreținere stabilește, în special:  

(a) dacă, în ce măsură și de la cine 

creditorul poate solicita întreținerea;  

(a) dacă creditorul poate solicita întreținerea, 

pe ce perioadă, în ce valoare și de la cine;  

(b) măsura în care creditorul poate solicita 

întreținerea retroactiv; 

(b) pe ce perioadă și în ce valoare creditorul 

poate solicita întreținerea retroactiv; 

(c) calcularea și indexarea obligației de 

întreținere;  

(c) calcularea și indexarea obligației de 

întreținere;  

(d) termenele de prescripție și curgerea 

termenelor pentru introducerea procedurilor;  

(d) termenele de prescripție și curgerea 

termenelor pentru introducerea unei acţiuni;  

(e) dreptul unui organism public care a 

acordat beneficii unui creditor pentru a 

obține rambursarea acelor beneficii și 

întinderea obligației debitorului. 

(e) dreptul unui organism public care a 

acordat beneficii unui creditor pentru a 

obține rambursarea acelor beneficii și 

întinderea obligației debitorului. 

(2) Oricare ar fi conținutul legii aplicabile, 

nevoile creditorului și resursele debitorului 

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), în 

stabilirea valorii întreținerii, instanța 



sunt luate în considerare în stabilirea 

valorii întreținerii. 
sesizată se bazează pe nevoile reale și 

actuale ale creditorului, precum şi pe 

resursele reale și actuale ale debitorului, 

luând în considerare nevoile rezonabile ale 

acestuia din urmă și orice alte obligații de 

întreținere pe care le-ar putea avea. 

Amendamentul 42 

Articolul 20 

Aplicarea unei dispoziții din legea la care 

face referire prezentul regulament poate fi 

refuzată numai dacă o astfel de aplicare este 

incompatibilă în mod expres cu ordinea 

publică a forului competent. Cu toate 

acestea, aplicarea dispozițiilor legii unui 

stat membru, la care face referire prezentul 

regulament nu se refuză dintr-un astfel de 

motiv. 

Aplicarea unei dispoziții din legea 

desemnată prin prezentul regulament poate 

fi refuzată numai dacă o astfel de aplicare 

este incompatibilă în mod expres cu ordinea 

publică a forului competent.  

Amendamentul 43 

Articolul 21 

Atunci când un stat include mai multe 

unități teritoriale, fiecare având propriile 

norme privind obligațiile de întreținere, 

fiecare unitate teritorială este considerată o 

țară în vederea stabilirii legii aplicabile în 

conformitate cu prezentul regulament.  

Un stat în care diferitele unități teritoriale 

au propriile lor norme de drept privind 

obligațiile de întreținere nu este obligat să 

aplice dispozițiile prezentului regulament 

pentru conflictele de legi care privesc 

exclusiv aceste unități teritoriale. 

Amendamentul 44 

Articolul 22 

(1) În cauzele aflate pe rolul unei instanțe, 

pârâtului i se trimite actul de introducere a 

acţiunii sau un act echivalent, recurgându-

se la una dintre următoarele modalități: 

 

Documentele se notifică în conformitate cu 

dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 

XXX/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind notificarea și 

comunicarea în statele membre a actelor 

judiciare și extrajudiciare în materie civilă 

sau comercială.  

a) prin notificare personală, cu confirmare 

de primire semnată de destinatar, în care se 

specifică data primirii; 

 

b) prin notificare personală, persoana 

competentă care efectuează comunicare 

semnând un document în care menționează 

dacă destinatarul a primit documentul sau 

dacă a refuzat să-l primească fără 

 



justificare legitimă și data comunicării; 

c) prin poștă, cu o confirmare de primire în 

care se menționează data primirii, semnată 

și trimisă retur de destinatar; 

 

d) prin mijloace electronice, ca faxul sau 

poșta electronică, cu o confirmare de 

primire în care se menționează data 

primirii, semnată și trimisă retur de 

destinatar; 

 

(2) Pentru a-și pregăti apărarea, pârâtul 

trebuie să aibă la dispoziție cel puțin 30 de 

zile, cu începere din ziua următoare 

primirii documentului transmis în 

conformitate cu alineatul (1).  

 

(3) În termen de șase luni de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament, statele 

membre aduc la cunoștința Comisiei 

modalitățile prin care se poate efectua 

notificarea. Ele informează Comisia cu 

privire la orice modificare adusă acestor 

informații.  

 

Comisia pune aceste informații la dispoziția 

publicului. 

 

Amendamentul 45 

Articolul 29  

Reclamanţii care, în statul membru de 

origine, au beneficiat de asistență juridică 

completă sau parțială sau au fost scutiţi de 

taxe şi cheltuieli, sunt îndreptăţiţi, în cadrul 

procedurii de executare, să beneficieze de 

asistența juridică cea mai favorabilă sau de 

cea mai amplă scutire de taxe şi cheltuieli 

prevăzută de legislația statului membru în 

care se urmăreşte executarea. 

 

Reclamanţii care, în statul membru de 

origine, au beneficiat de asistență judiciară 

completă sau parţială sau au fost scutiţi de 

taxe și cheltuieli sunt îndreptățiţi, în cadrul 

procedurii de executare, să beneficieze de 

asistență judiciară în conformitate cu 

dispozițiile Directivei 2003/8/CE a 

Consiliului din 27 ianuarie 2003, de 

îmbunătățire a accesului la justiție în 

cauzele transfrontaliere prin stabilirea 

unor norme minime comune privind 

asistența judiciară acordată în astfel de 

cauze1 sau de cea mai amplă scutire 

prevăzută de legislația statului membru de 

executare. 

_______________________________ 

1  JO L 26, 31.1.2003, p. 41. 

Amendamentele  61 şi 46 



Articolul 33 

Refuzul sau suspendarea, totală sau parțială, 

a executării hotărârii instanței judecătoreşti 

de origine se poate hotărî la solicitarea 

debitorului, doar în următoarele cazuri:  

(a) debitorul invocă circumstanțe noi sau 

circumstanțe necunoscute instanței 

judecătoreşti de origine în momentul 

pronunţării hotărârii; 

 

Refuzul sau suspendarea, totală sau parțială, 

a executării hotărârii instanței de origine se 

poate hotărî la solicitarea debitorului, doar în 

următoarele cazuri:  

(a) când debitorul invocă circumstanțe noi 

relevante semnificative sau anumite 

circumstanţe care nu erau cunoscute 

instanței judecătoreşti de origine în 

momentul pronunţării hotărârii; 

(b) debitorul a solicitat reexaminarea 

hotărârii instanței judecătoreşti de origine, în 

conformitate cu articolul 24 și nu a fost încă 

pronunțată nicio hotărâre nouă;  

(b) când debitorul a solicitat reexaminarea 

hotărârii instanței judecătoreşti de origine în 

conformitate cu articolul 24 și nu a fost încă 

pronunțată nicio hotărâre nouă; 

(c) debitorul s-a achitat deja de datorie; 

(d) dreptul de obținere a executării hotărârii 

instanței judecătoreşti de origine este 

prescris total sau parțial; 

(e) hotărârea instanței judecătoreşti de 

origine este incompatibilă cu o hotărâre 

pronunțată în statul membru în care se 

urmărește executarea sau care întrunește 

condițiile necesare recunoașterii sale în 

statul membru în care se urmărește 

executarea. 

(c) debitorul s-a achitat deja de datorie;  

(d) dreptul de a obține executarea hotărârii 

instanței de origine este prescris total sau 

parțial; 

(e) hotărârea instanței de origine este 

incompatibilă cu o hotărâre pronunțată în 

statul membru în care se urmărește 

executarea sau care întrunește condițiile 

necesare recunoașterii sale în statul membru 

de executare. 

Amendamentul 47 

Articolul 34 alineatul (2) 

(2) Un ordin de plată automată lunară poate 

fi emis doar dacă hotărârea a fost notificată 

sau comunicată debitorului pe una din căile 

prevăzute la articolul 22. 

(2) Un ordin de plată automată lunară poate 

fi emis doar dacă hotărârea a fost notificată 

sau comunicată debitorului în conformitate 

cu dispoziţiile Regulamentului (CE) 

XXX/2007 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind notificarea și 

comunicarea în statele membre a actelor 

judiciare și extrajudiciare în materie civilă 

sau comercială. 

Amendamentul 48 

Articolul 35 alineatul (1) 

(1) Creditorul poate solicita instanţei 

sesizate în fond să elibereze un ordin de 

înghețare temporară a unui cont bancar, 

(1) Creditorul poate solicita instanţei 

sesizate în fond să elibereze un ordin de 

înghețare temporară a sumei necesare 



adresat unei bănci dintr-un alt stat membru, 

în care debitorul deţine un cont. Cererea și 

ordinul de înghețare temporară a unui cont 

bancar sunt conforme cu formularul 

standard inclus în Anexa IV la prezentul 

regulament.  

pentru acoperirea obligaţiei de întreţinere 

din contul bancar adresat unei bănci dintr-

un alt stat membru, în care debitorul deţine 

un cont. Cererea și ordinul de înghețare 

temporară a unui cont bancar sunt 

conforme cu formularul standard inclus în 

Anexa IV la prezentul regulament. 

Amendamentul 49 

Articolul 35a (nou)  

 Articolul 35a 

 Măsuri de executare 
 

Instanța sesizată poate dispune toate   

măsurile de executare pe care le consideră 

adecvate, în conformitate cu legislaţia 

naţională. 

Amendamentul 50 

Articolul 38 alineatul (1) 

(1) Dispozițiile de la capitolul VI se aplică în 

funcție de recunoașterea și punerea în 

aplicare a actelor autentice și a acordurilor 

executorii între părți. Autoritatea competentă 

a statului membru în care un act autentic sau 

un acord între părți este executoriu emite, la 

cererea oricărei părți interesate, un extras 

al actului, folosind formularul standard din 

anexa II la prezentul regulament. 

(1) Dispozițiile de la capitolul VI se aplică în 

funcție de recunoașterea și punerea în 

aplicare a actelor autentice și a acordurilor 

între părți care sunt executorii. Autoritatea 

competentă a statului membru în care un act 

autentic sau un acord între părți este 

executoriu emite, în mod automat pentru 

părţi, un extras al actului, folosind 

formularul standard din anexa II la prezentul 

regulament. 

Amendamentul 51, 52, 53, 54, 55 şi 56 

Articolul 44 alineatul (1) partea introductivă 

(1) Autoritățile centrale oferă acces la 

informațiile care pot facilita recuperarea 

creanțelor de întreținere în condițiile 

stabilite în prezentul capitol. Aceste 

informații sunt furnizate în vederea 

îndeplinirii următoarelor obiective:  

(1) Autoritățile centrale oferă acces la 

informațiile care pot facilita, într-un caz 

concret, recuperarea creanțelor de 

întreținere în condițiile stabilite în 

prezentul capitol. Aceste informații sunt 

furnizate în vederea îndeplinirii 

următoarelor obiective:  

a) localizarea debitorului; 

b) evaluarea patrimoniului debitorului, în 

special cuantumul şi natura veniturilor sale; 

(a) localizarea adresei debitorului; 

(b) evaluarea patrimoniului debitorului, în 

special cuantumul şi natura veniturilor sale; 



c) identificarea angajatorului debitorului; 

d) identificarea conturilor bancare a căror 

titular este debitorul. 

(c) identificarea angajatorului debitorului; 

(d) identificarea conturilor bancare a căror 

titular este debitorul. 

 (1a) În conformitate cu principiul 

proporționalității, utilizarea datelor cu 

caracter personal ar trebui hotărâtă  

pentru fiecare caz în parte, pe baza 

informaţiilor disponibile și nu ar trebui 

permisă decât pentru a facilita executarea 

obligațiilor de întreținere. 

 (1b) Datele biometrice, cum ar fi datele 

privind amprentele digitale sau ADN-ul 

nu se prelucrează. 

 (1c) Categoriile speciale de date privind 

originea rasială sau etnică, opiniile 

politice, credințele religioase sau 

filosofice, apartenența la un partid sau la 

o uniune sindicală, orientarea sexuală 

sau sănătatea trebui prelucrate doar dacă 

acest lucru este absolut necesar, într-un 

raport de proporţionalitate cu scopul unui 

caz concret și cu repectarea anumitor 

garanții. 

(2) Informaţiile vizate la alineatul (1) 

conţin cel puţin pe cele care sunt deţinute 

de către administraţiile şi autorităţile 

competente, în statele membre, în 

domeniile următoare: 

(a) impozite şi taxe, 

(b) securitate socială, inclusiv perceperea 

cotizaţiilor sociale ale angajatorilor 

lucrătorilor salariaţi, 

(c) registre ale populaţiei, 

(d) registre de proprietate, 

(e) înmatricularea vehiculelor cu motor, 

(f) bănci centrale. 

(2) Informaţiile vizate la alineatul (1) 

conţin cel puţin pe cele care sunt deţinute 

de către administraţiile şi autorităţile 

competente, în statele membre, în 

domeniile următoare: 

(a) impozite şi taxe, 

(b) securitate socială, inclusiv perceperea 

cotizaţiilor sociale ale angajatorilor 

lucrătorilor salariaţi, 

(c) registre ale populaţiei, 

(d) registre de proprietate, 

(e) înmatricularea vehiculelor cu motor, 

(f) bănci centrale. 

 (2a) Cererile privind alte informații decât 

cele menționate la alineatul (2) ar trebui 

să fie proporționale și necesare pentru 

atingerea obiectivelor menționate la 

alineatul (1). 

(3) Accesul la informaţiile menţionate în 

prezentul articol nu pot da în nici un caz 

naştere la introducerea unor noi fişiere în 

(3) Accesul la informaţiile menţionate în 

prezentul articol nu pot da în nici un caz 

naştere la introducerea unor noi fişiere în 



statele membre. statele membre. 

Amendamentul 57 

Articolul 46 alineatul (3) 

(3) O instanță nu trebuie să stocheze 

informațiile comunicate în conformitate cu 

prezentul regulament pentru o perioadă mai 

lungă decât cea necesară facilitării 

recuperării creanțelor de întreținere. Acest 

termen nu trebuie să depășească un an. 

(3) O instanță nu trebuie să stocheze 

informațiile comunicate în conformitate cu 

prezentul regulament pentru o perioadă mai 

lungă decât cea necesară facilitării 

recuperării creanțelor de întreținere.  

Amendamentul 58 

Articolul 48 alineatul (3a) (nou) 

 (3a) Prezentul regulament respectă 

Directiva 95/46/CE și solicită statelor 

membre să protejeze drepturile și 

libertățile persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal, și, în special, dreptul acestora la 

protecția vieții private, pentru a asigura 

libera circulație a datelor cu caracter 

personal la nivel comunitar. 

Amendamentul 59 

Articolul 50  

Orice modificare a anexelor la prezentul 

regulament se adoptă în conformitate cu 

procedura consultativă menționată la 

articolul 51 alineatul (2). 

Orice modificare a anexelor la prezentul 

regulament se adoptă în conformitate cu 

procedura de consultare menționată la 

articolul 51 alineatul (2). 

Amendamentul 60 

Articolul 51  

(1) Comisia este asistată de un comitet, 

compus din reprezentanți ai statelor 

membre și prezidat de reprezentanți ai 

Comisiei. 

(1) Comisia este asistată de comitetul 

prevăzut la articolul 75 din Regulamentul 

(CE) nr. 44/2001. 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul 

alineat, se aplică procedura de consultare  

prevăzută la articolul 3 din Decizia 

1999/468/CE, în conformitate cu articolul 7 

alineatul (3). 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul 

alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispozițiile 

articolului 8 din respectiva decizie. 

 


