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Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 38
Considerentul 9

(9) Sfera de aplicare a regulamentului
trebuie să cuprindă toate obligaţiile de 
întreţinere care decurg din relaţiile de 
familie sau din relaţiile cu efecte similare,
aceasta pentru a garanta un tratament egal 
pentru toţi creditorii de întreţinere.

(9) Prezentul regulament vizează facilitarea 
îndeplinirii îndatoririlor de solidaritate în 
cadrul familiei şi, în consecinţă, sub 
incidenţa sa intră toate cazurile în care 
trebuie asigurată întreţinerea completă a 
membrului familiei şi nu doar acelea în 
care sunt datorate exclusiv mijloacele 
economice strict necesare vieţii, însă sfera 
sa se limitează la cazurile în care obligaţia 
a fost stabilită prin lege, cu excluderea 
celor în care obligaţia de întreţinere 
parţială sau totală nu decurge din lege, ci 
din autonomia persoanelor particulare.

Or. it
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Justificare

Relaţiile de familie în cauză sunt definite în cadrul legislaţiilor naţionale. Referirea la 
obligaţiile alimentare similare constituie o sursă de incertitudine, căci diversele ordine 
juridice autorizează contractul de furnizare între două persoane, oricare ar fi acestea. De 
aceea, este important să se precizeze că obligaţia alimentară decurge dintr-o datorie de 
solidaritate dictată de lege. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 39
Considerentul 11

(11) Părţile trebuie să poată alege de comun 
acord instanţa competentă, cu excepţia 
cazului în care în care este vorba de obligaţii 
de întreţinere pentru un copil minor, pentru 
a asigura protecţia „părţii slabe”.

(11) Părţile trebuie să poată alege de comun 
acord instanţa competentă, cu excepţia 
cazului în care este vorba de obligaţii de 
întreţinere în favoarea unui copil minor sau 
a unui adult lipsit de capacitate de 
înţelegere şi voinţă , pentru a asigura 
protecţia „părţii slabe”.

Or. it

Justificare

Jurisdicţia este obligatorie pentru protecţia celui care are dreptul la o pensie alimentară sau 
la întreţinere în toate cazurile în care acesta nu este capabil să îşi exprime voinţa.

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 40
Articolul 1 alineatul 1

1. Prezentul regulament se aplică obligaţiilor 
de întreţinere care decurg din relaţiile de 
familie sau din relaţii care, în baza legii 
aplicabile, produc efecte similare.

1. Prezentul regulament se aplică obligaţiilor 
de întreţinere care decurg, în virtutea legii, 
din relaţiile de familie. 

Or. it
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Justificare

Relaţiile de familie în cauză sunt definite în cadrul legislaţiilor naţionale. Referirea la 
obligaţiile alimentare similare constituie o sursă de incertitudine, întrucât diferitele ordine 
juridice autorizează contractul de furnizare între două persoane, oricare ar fi acestea. De 
aceea, este important să se precizeze că obligaţia alimentară decurge dintr-o datorie de 
solidaritate dictată de lege. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 41
Articolul 2, alineatul -1 (nou)

-1. „obligaţie de întreţinere” îndatorirea 
stabilită prin lege, inclusiv dacă este 
stabilită în cuantumul şi în modalităţile 
sale printr-o hotărâre judecătorească sau 
printr-un contract, de a asigura sub o 
formă oarecare întreţinerea sau, cel puţin, 
mijloacele de subzistenţă ale unei persoane 
care este sau care a fost legată de debitor 
printr-o relaţie de familie;

Or. it

Justificare

Trebuie definită în mod clar noţiunea de obligaţie alimentară. Într-adevăr, anumite ordine 
juridice operează distincţia dintre datoria de întreţinere şi obligaţia alimentară, cea de-a 
doua fiind mult mai limitată decât prima. Este necesare ca regimul special să acopere ambele 
definiţii. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 42
Articolul 2 alineatul 2

(2) „judecător” judecătorul sau titularul de 
competenţe echivalente cu cele ale 
judecătorului în materie de obligaţii de 
întreţinere;

eliminat

Or. it
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Justificare

Acest punct este inutil, întrucât judecătorul este o „autoritate judiciară"  definită deja cu 
precizie la punctul 1.

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 43
Articolul 4 alineatul 4

4. Prezentul articol nu se aplică în litigiile ce 
au drept obiect o obligaţie de întreţinere în 
sarcina unei persoane sub optsprezece ani.

4. Prezentul articol nu se aplică dacă 
creditorul este o persoană sub optsprezece 
ani sau dacă acesta este lipsit de capacitate
de înţelegere şi voinţă.

Or. it

Justificare

Jurisdicţia este obligatorie pentru protecţia celui care are dreptul la o pensie alimentară sau 
la întreţinere în toate cazurile în care acesta nu este capabil să îşi exprime voinţa. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 44
Articolul 6 litera b)

b) atunci când este vorba de obligaţii de 
întreţinere între soţi sau foşti soţi, instanţele
statului membru pe teritoriul căruia este 
situat ultimul domiciliu stabil comun al
soţilor, dacă acesta încă mai exista la mai 
puţin de un an înainte de introducerea 
cauzei.

b) atunci când este vorba de obligaţii de 
întreţinere între soţi sau foşti soţi, instanţele
statului membru pe teritoriul căruia este 
situat ultimul domiciliu comun stabil al
soţilor. 

Or. it

Justificare

Limitarea prevăzută este de neînţeles. S-ar putea spune, la nevoie, „cel puţin cu un an 
înainte", dar încetarea domiciliului comun poate da întotdeauna loc, în chestiunile de 
separări şi de divorţ, la un litigiu judiciar.
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Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 45
Articolul 7 alineatul 1

1. În cazul formulării mai multor cereri 
care vizează aceeaşi obligaţie de întreţinere 
înaintea instanţelor din state membre 
diferite, instanţa sesizată ulterior suspendă 
din oficiu acţiunea până când este stabilită 
competenţa instanţei sesizate iniţial. 

1. Situaţiile de litispendenţă şi de conexare 
a procedurilor, precum şi măsurile 
provizorii şi cautelare, sunt reglementate de 
articolele 27, 28, 30 şi 31 din Regulamentul 
(CE) nr. 44/2001.

Or. it

Justificare

Normele enunţate în prezentul articol şi în articolele ulterioare reiau principii deja formulate 
în dreptul comunitar, mai exact în Regulamentul (CE) nr. 44/2001, care trebuie reamintit. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 46
Articolul 7 alineatul 2

2. Atunci când se stabileşte competenţa 
instanţei sesizate iniţial, instanţa sesizată
ulterior îşi declină competenţa.

eliminat 

Or. it

Justificare

Acest alineat este inutil, întrucât reia aproape cuvânt cu cuvânt textul Regulamentului (CE) 
nr. 44/2001, care abordează într-un mod general competenţa judiciară în materie civilă şi 
comercială. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 47
Articolul 8

Articolul 8 eliminat
Conexarea cauzelor

1. În cazul în care acţiuni conexe se află pe 
rol în faţa unor instanţe din state membre 
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diferite, instanţa sesizată ulterior poate 
suspenda cauza.
2. În cazul în care cauzele sunt pe rolul 
instanţei de fond, instanţa sesizată ulterior 
îşi poate declina competenţa la solicitarea
uneia dintre părţi, cu condiţia ca 
respectivele cauze să fie de competenţa 
instanţei sesizate iniţial şi ca legislaţia după 
care se conduce aceasta să permită 
conexarea.
3. În sensul prezentului articol, sunt conexe 
cauzele legate între ele atât de strâns, încât 
există interesul ca acestea să fie
instrumentate şi judecate împreună, pentru 
a se evita soluţii care ar putea fi
ireconciliabile în situaţia în care cauzele ar 
fi judecate separat.

Or. it

Justificare

Acest articol este inutil, întrucât reia aproape cuvânt cu cuvânt textul Regulamentului (CE) 
nr. 44/2001, care tratează în mod general competenţa judiciară în materie civilă şi 
comercială. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 48
Articolul 9

Articolul 9 eliminat
Sesizarea unei instanţe judecătoreşti

În sensul prezentului capitol, se consideră 
că o instanţă judecătorească este sesizată:
a) la data depunerii cererii de introducere a 
acţiunii sau a unui act echivalent , cu 
condiţia ca reclamantul să întreprindă apoi 
măsurile necesare pentru ca acţiunea să fie 
comunicată sau notificată pârâtului, sau
b) dacă actul trebuie comunicat sau 
notificat înainte de a fi depus la instanţa 
judecătorească, la data primirii acestuia de 
către autoritatea responsabilă cu 
comunicarea sau notificarea , cu condiţia 
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ca reclamantul să întreprindă măsurile
necesare pentru depunerea actului la 
instanţa judecătorească.

Or. it

Justificare

Acest articol este inutil, întrucât reia aproape cuvânt cu cuvânt textul Regulamentului (CE) 
nr. 44/2001, care tratează în mod general competenţa judiciară în materie civilă şi 
comercială.  

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 49
Articolul 10

Articolul 10 eliminat
Măsuri provizorii şi cautelare

Măsurile provizorii şi cautelare prevăzute 
de legea unui stat membru pot fi solicitate 
autorităţilor judecătoreşti din statul în 
cauză, chiar dacă, în baza prezentului 
regulament, o instanţă dintr-un alt stat 
membru are competenţă asupra fondului 
cauzei. 

Or. it

Justificare

Acest articol este inutil, întrucât reia aproape cuvânt cu cuvânt textul Regulamentului (CE) 
nr. 44/2001, care tratează în mod general competenţa judiciară în materie civilă şi 
comercială.  

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 50
Articolul 11

Articolul 11 eliminat
Verificarea competenţei
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Instanţa judecătorească dintr-un stat 
membru sesizată într-o cauză în care nu 
este competentă în temeiul prezentului 
regulament îşi declină din oficiu 
competenţa. 

Or. it

Justificare

Acest articol este inutil, întrucât reia aproape cuvânt cu cuvânt textul Regulamentului (CE) 
nr. 44/2001, care tratează în mod general competenţa judiciară în materie civilă şi 
comercială.  

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 51
Articolul 13 alineatul 2 litera a)

a) atunci când, în baza legii desemnate în 
conformitate cu alineatul 1, creditorul nu 
poate obţine întreţinerea de la debitor, sau

a) atunci când, în baza legii desemnate în 
conformitate cu alineatul 1, creditorul nu 
poate obţine întreţinerea de la debitor şi

Or. it

Justificare

Nimic nu justifică oferirea unei opţiuni între condiţia enunţată la alineatul 2 litera a) şi cea 
care figurează la alineatul 2 litera b). Se înţelege de la sine că cele două condiţii trebuie 
reunite. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 52
Articolul 14 litera a)

a) desemnarea lex fori în legătură cu o 
cauză, în mod expres sau în orice alt fel 
lipsit de echivoc în momentul depunerii 
cererii;

eliminat

Or. it

Justificare

Textul propus este de neînţeles, întrucât normele de procedură sunt, evident, întotdeauna cele 
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ale forului sesizat.

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 53
Articolul 14 litera b) punctul (iii)

(iii) legea aplicabilă raporturilor lor 
patrimoniale în momentul desemnării, în 
cazul care este vorba de o obligaţie de 
întreţinere între două persoane care au fost 
unite prin căsătorie sau printr-o relaţie 
care, în baza legii aplicabile, produce efecte 
similare.

eliminat

Or. it

Justificare

Nu este definit drept criteriu obiectiv de aplicabilitate. În consecinţă, norma enunţată pare să 
însemne că părţile pot alege legea pe care o doresc, astfel încât dispoziţiile de la litera b)
punctele (i) şi (ii) devin lipsite de sens. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 54
Articolul 15 alineatul 2

2. În cazul în care este vorba de obligaţii de 
întreţinere între soţi sau foşti soţi, debitorul 
se poate opune pretenţiei creditorului pe 
motiv că legislaţia din ţara cu care căsătoria 
prezintă cele mai strânse legături nu 
prevede astfel de obligaţii în ceea ce îl 
priveşte. 

2. În cazul în care este vorba de obligaţii de 
întreţinere între soţi sau foşti soţi, debitorul 
se poate opune pretenţiei creditorului pe 
motiv că legislaţia din ţara în care a fost 
oficiată căsătoria nu prevede astfel de 
obligaţii în ceea ce îl priveşte.

Or. it

Justificare

Singura legătură care poate fi concepută este locul în care a fost oficiată sau încheiată 
căsătoria.
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Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 55
Articolul 17 alineatul 1 partea introductivă

1. Legea aplicabilă unei obligaţii de 
întreţinere stabileşte îndeosebi:

1. Hotărârea aplicabilă unei obligaţii de 
întreţinere stabileşte îndeosebi:

Or. it

Justificare

Regulamentul nu ar putea înlocui legile de fond publicate la nivel naţional. Hotărârea, 
eventual judecătorească, este cea care trebuie să conţină schimbările formulate în articol. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 56
Articolul 20

Aplicarea unei dispoziţii din legea 
desemnată de prezentul regulament poate fi 
exclusă doar dacă este evident incompatibilă 
cu ordinea publică a forului. Totuşi, 
aplicarea unei dispoziţii din legislaţia unui 
stat membru desemnată de prezentul 
regulament nu poate fi exclusă pe acest 
temei.

Aplicarea unei dispoziţii din legea 
desemnată de prezentul regulament poate fi 
exclusă doar dacă este evident incompatibilă 
cu ordinea publică a forului.

Or. it
Justificare

Nu este posibil să se facă o distincţie între un stat membru şi un stat terţ atunci când este în 
joc ordinea publică.

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 57

Articolul 22

1. Într-o acţiune în faţa unei instanţe 
judecătoreşti a unui stat membru, cererea 
de introducere a acţiunii sau actul 
echivalent este comunicat sau notificat 
pârâtului printr-una din următoarele 
modalităţi:

1. În ceea ce priveşte procedurile de 
introducere a acţiunii, inclusiv cele de 
comunicare şi notificare, cele referitoare la 
termene, la dreptul la apărare şi la căile de 
atac împotriva hotărârilor, se aplică 
reglementările statului membru în care se 
găseşte instanţa judecătorească sesizată. 

a) comunicat sau notificat personal 
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destinatarului, acesta semnând 
confirmarea de primire purtând data 
primirii;
b) comunicat sau notificat personal, prin 
intermediul unui document semnat de către 
persoana competentă să procedeze la 
comunicare sau notificare,cu menţionarea 
faptului că destinatarul a primit  sau a 
refuzat să primească documentul fără 
niciun motiv legitim, precum şi data la care 
actul a fost comunicat sau notificat; 
c) comunicat sau notificat prin poştă, 
destinatarul semnând şi trimiţând înapoi o 
confirmare de primire purtând data 
primirii;
d) comunicat sau notificat cu mijloace 
electronice, precum faxul sau poşta 
electronică, destinatarul semnând şi 
trimiţând înapoi o confirmare de primire 
purtând data primirii.

2. Pârâtul dispune de un termen de minim
30 de zile pentru a-şi pregăti apărarea 
începând de la data primirii actului 
comunicat sau notificat în conformitate cu 
alineatul 1. 
3. Statele membre informează Comisia, în 
termen de şase luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, asupra 
modalităţilor de comunicare şi notificare 
aplicabile. Acestea comunică Comisiei orice 
modificare adusă informaţiilor respective.

2. Statele membre informează Comisia, în 
termen de şase luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, asupra 
modalităţilor de comunicare şi notificare 
aplicabile. Acestea comunică Comisiei orice 
modificare adusă informaţiilor respective.

Comisia pune informaţiile la dispoziţia 
publicului. 

Comisia pune informaţiile la dispoziţia 
publicului. 

Or. it

Justificare

Nu este cazul să se instaureze o procedură specială. Diversitatea normelor de procedură 
sporeşte dificultăţile şi riscă să întârzie reglementarea problemelor în loc să o facă mai 
rapidă şi mai uşoară. 
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Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 58
Articolul 23

1. În cazul în care pârâtul care îşi are 
domiciliul stabil pe teritoriul altui stat 
membru decât statul membru în care a fost 
intentată acţiunea nu se prezintă în faţa 
instanţei, instanţa judecătorească 
competentă trebuie să suspende cauza până 
când se stabileşte dacă pârâtul a fost pus în 
situaţia de a primi cererea de introducere a 
acţiunii sau actul echivalent în 
conformitate cu articolul 22 sau dacă s-au
depus toate eforturile în acest sens.
2. În cazul în care pârâtul care îşi are 
domiciliul stabil  pe teritoriul unui stat ne-
membru nu se prezintă în faţa instanţei, 
instanţa judecătorească competentă trebuie 
să suspende cauza până când se stabileşte 
dacă pârâtul a fost pus în situaţia de a 
primi cererea de introducere a acţiunii sau 
actul echivalent în timp util pentru a-şi 
pregăti apărarea sau că s-au depus toate
eforturile în acest sens. 
3. Articolul 15 din Convenţia de la Haga din 
15 noiembrie 1965 privind comunicarea şi 
notificarea în străinătate a actelor judiciare şi 
extrajudiciare în materie civilă sau 
comercială se aplică dacă cererea de 
introducere a acţiunii sau un act echivalent a 
trebuit să fie transmis în executarea acestei 
convenţii.

1. Articolul 15 din Convenţia de la Haga din 
15 noiembrie 1965 privind comunicarea şi 
notificarea în străinătate a actelor judiciare şi 
extrajudiciare în materie civilă sau
comercială se aplică dacă cererea de 
introducere a acţiunii sau un act echivalent a 
trebuit să fie transmis în executarea acestei 
convenţii.

Or. it

Justificare

Nu este cazul să se instaureze o procedură specială. Diversitatea normelor de procedură 
sporeşte dificultăţile şi riscă să întârzie reglementarea problemelor în loc să o facă mai 
rapidă şi mai uşoară. 
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Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 59
Articolul 24

Articolul 24 eliminat
Hotărâri şi reexaminări

1. În cazul în care pârâtul nu s-a înfăţişat 
şi
a) nu s-a stabilit dacă acesta a primit 
cererea de înaintare a acţiunii sau un act 
echivalent, sau
b) nu a putut contesta creanţa de 
întreţinere dintr-o cauză de forţă majoră 
sau ca urmare a unor circumstanţe 
extraordinare, independente de voinţa sa,
se poate pronunţa o hotărâre, însă pârâtul 
are dreptul să ceară instanţei de origine 
reexaminarea acesteia.
2. Termenul de solicitare a reexaminării 
decurge din ziua în care se stabileşte dacă 
pârâtul a luat la cunoştinţă hotărârea şi a 
fost pus în situaţia de a acţiona şi cel mai 
târziu din ziua în care autoritatea cu 
competenţe de executare l-a informat 
despre hotărâre. Termenul nu poate fi mai 
mic de 20 de zile.
3. Cererea de reexaminare suspendă toate 
măsurile executorii iniţiate într-un stat 
membru.

Or. it

Justificare

Nu este cazul să se instaureze o procedură specială. Diversitatea normelor de procedură 
sporeşte dificultăţile şi riscă să întârzie reglementarea problemelor în loc să o facă mai 
rapidă şi mai uşoară. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 60
Articolul 33



PE 388.738v01-00 14/15 AM\667735RO.doc
Traducere externă

RO

Refuzul sau suspendarea, totală sau parţială, 
a executării hotărârii instanţei de origine se 
poate hotărî la solicitarea debitorului, doar în 
următoarele cazuri: 

Refuzul sau suspendarea, totală sau parţială, 
a executării deciziei instanţei de origine se 
poate hotărî la solicitarea debitorului, doar în 
următoarele cazuri:

a) debitorul prezintă noi circumstanţe sau 
circumstanţe necunoscute instanţei de 
origine atunci când aceasta a pronunţat 
hotărârea:

a) se invocă vicii în titlul executoriu sau în 
actele de procedură;

b) debitorul a solicitat reexaminarea 
hotărârii instanţei de origine în 
conformitate cu articolul 24 şi nu a fost 
încă pronunţată nicio hotărâre nouă;
c) debitorul s-a achitat deja de sarcina sa; b) debitorul s-a achitat deja de sarcina sa;
d) dreptul de obţinere a executării hotărârii
instanţei de origine este prescris total sau 
parţial;

c) dreptul de obţinere a executării hotărârii
instanţei de origine este prescris total sau 
parţial ;

e) hotărârea instanţei de origine este 
incompatibilă cu o hotărâre pronunţată în 
statul membru în care se urmăreşte 
executarea sau care întruneşte condiţiile 
necesare recunoaşterii sale în statul membru 
în care se urmăreşte executarea.

d) hotărârea instanţei de origine este 
incompatibilă cu o hotărâre pronunţată în 
statul membru în care se urmăreşte 
executarea sau care întruneşte condiţiile 
necesare recunoaşterii sale în statul membru 
în care se urmăreşte executarea.

Or. it

Justificare

În legătură cu litera a), nu este posibil să se redeschidă, la capitolul executării, dezbaterea 
privind materiile care au făcut obiectul unei judecăţi definitive. Executarea poate fi 
suspendată doar din motive care ţin de executarea în sine, fără a lua în considerare motivele 
care au dus la hotărârea care trebuie executată (a se vedea articolul 45 alineatul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 44/2001).

În legătură cu litera b), nu trebuie instaurată o procedură specială. Diversitatea normelor de
procedură sporeşte dificultăţile şi riscă să întârzie reglementarea problemelor în loc să o
facă mai rapidă şi mai uşoară. 

Posibilitatea unei revizuiri în statul de origine ar instaura un regim de recurs care ar 
constitui o anomalie. 

Amendament depus de Carlo Casini

Amendamentul 61
Articolul 34 alineatul 2
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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 
normele în vigoare în statul membru în 
care se urmăreşte executarea.

Or. it

Justificare

Nu este cazul să se instaureze o procedură specială. Diversitatea normelor de procedură 
sporeşte dificultăţile şi riscă să întârzie reglementarea problemelor în loc să o facă mai 
rapidă şi mai uşoară. 
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