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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cooperarea dintre instanțele statelor membre în domeniul obținerii de 
probe în materie civilă sau comercială
(2008/2180(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere raportul Comisiei privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 
al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în 
domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (COM(2007)0769),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului1,

– având în vedere lucrările în curs ale Conferinței de la Haga referitoare la aplicarea 
practică a Convenției de la Haga din 18 martie 1970 privind obținerea de probe în 
străinătate în materie civilă sau comercială,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0000/2008),

A. întrucât dispozițiile privind mijloacele de probă reprezintă un domeniu sensibil pentru 
statele membre, generând chiar, în unele ocazii, probleme de ordin constituțional;

B. întrucât Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 prevede îmbunătățirea, simplificarea și 
accelerarea cooperării dintre instanțe în privința obținerii de probe în materie civilă și 
comercială;

C. întrucât, în general, regulamentul și-a îndeplinit obiectivele de simplificare a cooperării 
prin comunicare directă între instanțe și prin folosirea formularelor standard;

D. întrucât Comisia a adoptat măsuri pentru a asigura o mai bună cunoaștere a 
regulamentului de către practicieni, prin difuzarea de 50.000 de exemplare ale ghidului 
practic la sfârșitul anului 2006 și începutul anului 2007;

E. întrucât Comisia a constatat, totuși, faptul că termenul de 90 de zile pentru a da curs 
solicitărilor de obținere de probe, stabilit la articolul 10 alineatul (1) din regulament, este 
depășit într-un „număr semnificativ de cazuri” și că „în anumite cazuri sunt necesare 
chiar mai mult de șase luni”;

F. întrucât în mult mai mult de jumătate din statele membre echipamentele necesare pentru 
video-conferințe nu sunt încă disponibile, iar Comisia constată că mijloacele moderne de 
comunicare sunt „folosite în continuare destul de rar”;

                                               
1 JO L 174, 27.6.2001, p. 1.
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1. împărtășește punctul de vedere al Comisiei, conform căruia în prezent nu este necesară 
modificarea regulamentului, în lumina raportului acesteia; 

2. consideră, ca și Comisia, că ar trebui depuse eforturi mai mari de către statele membre 
pentru a aduce regulamentul suficient în atenția judecătorilor și practicienilor dreptului 
din statele membre, pentru a încuraja contactele directe între instanțe, deoarece obținerea 
directă a probelor, prevăzută la articolul 17 din regulament, a arătat potențialul de a 
simplifica și accelera obținerea de probe, fără a crea probleme deosebite;

3. consideră că este important să se țină seama de faptul că organele centrale prevăzute de 
regulament joacă în continuare un rol important în supervizarea activității instanțelor 
competente să dea curs solicitărilor în temeiul regulamentului și să soluționeze 
problemele care apar; subliniază că Rețeaua Judiciară Europeană poate contribui la 
soluționarea problemelor care nu au fost rezolvate de organele centrale și că solicitarea 
acestor organe ar putea fi redusă dacă instanțele care adresează solicitările ar fi mai 
informate cu privire la regulament; consideră că asistența oferită de organele centrale 
poate fi esențială pentru instanțele locale, de dimensiuni mici, care se confruntă pentru 
prima dată cu o chestiune referitoare la obținerea probelor, în context transfrontalier;

4. pledează în favoarea utilizării masive a tehnologiilor informației și a video-conferințelor, 
alături de un sistem securizat de schimb de emailuri, care ar trebui să devină în timp util 
mijlocul obișnuit de transmitere a solicitărilor de obținere de probe; ia act de faptul că în 
răspunsurile la chestionarul trimis de Conferința de la Haga, statele membre au menționat 
probleme legate de compatibilitatea link-urilor video și consideră că această chestiune ar 
trebui inclusă în cadrul strategiei europene e-justiție;

5. consideră că faptul că în mai mult de jumătate din statele membre nu sunt încă 
disponibile echipamentele necesare pentru video-conferințe, ca și constatarea Comisiei că 
mijloacele moderne de comunicare sunt „folosite în continuare destul de rar”, confirmă 
valoarea planurilor din cadrul strategiei europene e-justiție, recomandate recent de 
Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului, și îndeamnă statele membre să 
investească mai multe resurse pentru instalarea echipamentelor moderne de comunicare 
în cadrul instanțelor și pentru formarea judecătorilor în vederea folosirii acestora;

6. consideră că, în contextul strategiei europene e-justiție, ar trebui depuse eforturi pentru a 
acorda instanțelor asistență pentru acoperirea nevoilor de traducere și interpretare 
generate de obținerea probelor la nivel transfrontalier, în cadrul Uniunii Europene 
extinse;

7. ia act cu deosebită îngrijorare de constatarea de către Comisie a faptului că termenul 
limită de 90 de zile pentru a da curs solicitărilor de obținere de probe, stabilit la articolul 
10 alineatul (1) din regulament, este depășit într-un „număr semnificativ de cazuri” și că 
„în anumite cazuri sunt necesare chiar mai mult de șase luni”; felicită noile state membre 
pentru faptul că se străduiesc să îndeplinească această cerință și consideră că cea mai 
bună modalitate de a asigura respectarea termenului de 90 de zile pentru a executa 
solicitările este ca Ministerele Justiției din statele membre să promoveze distribuirea 
ghidului practic, depășind numărul de 50 000 de exemplare difuzate la sfârșitul anului 
2006 și începutul anului 2007, precum și să organizeze acțiuni de formare și demonstrare 
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în domeniul noilor tehnologii, monitorizând cu atenție, în același timp, aplicarea 
regulamentului în cadrul jurisdicției lor și asigurând oferirea asistenței instanțelor, atunci 
când este necesar; 

8. solicită Comisiei să sprijine practic, inter alia în contextul strategiei europene e-justiție, 
eforturile pe care le consideră necesare pentru realizarea integrală a potențialului 
regulamentului în ceea ce privește ameliorarea funcționării justiției civile pentru cetățeni, 
societăți comerciale, profesioniști și judecători;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Din raportul Comisiei privind aplicarea Regulamentului nr. 1206/2001 reiese, în general, că 
regulamentul și-a îndeplinit obiectivele de simplificare a obținerii de probe în materie civilă și 
comercială. Aceasta este o realizare importantă, având în vedere caracterul sensibil al 
dispozițiilor privind mijloacele de probă și diferențele considerabile dintre legislațiile din 
diferitele state membre. 

Raportorul consideră că ar trebui încurajate contactele directe și o cooperare deplină între 
instanțe, pentru a crește eficiența și a evita astfel o risipă inutilă de timp și bani. Totuși, 
dorește să sublinieze rolul important pe care îl au în continuare organele centrale, punând 
accentul pe asistența care poate fi oferită de Rețeaua Judiciară Europeană.

Raportorul apreciază eforturile Comisiei de a ameliora cunoștințele privind regulamentul și 
consideră că sunt necesare eforturi suplimentare din partea statelor membre pentru a oferi 
asistență instanțelor naționale în vederea respectării termenului de 90 de zile stabilit la 
articolul 10 alineatul (1) din regulament. El consideră că o parte a soluției ar putea fi numărul 
mai mare de acțiuni de formare a judecătorilor.

Raportorul este ferm convins că Tehnologiile Informației ar trebui utilizate pe scară mai largă, 
și în special comunicarea securizată prin email și video-conferința.  Raportul Comisiei arată 
că instanțele din doar 13 state membre au acceptat solicitări prin email și că instanțele din 
două state membre nu acceptă nici măcar solicitări prin fax. În numai 11 state membre 
instanțele dispun de echipamentul necesar pentru video-conferințe. Raportorul salută faptul că 
acest lucru este realizat cu respectarea contextului programului e-justiție și atrage atenția 
asupra recentului raport privind e-justiția elaborat de Comisia pentru afaceri juridice.

În prezent, raportorul nu consideră că este necesară modificarea Regulamentului nr. 
1206/2001.
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