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Uniunea Națională a Barourilor din Romania  
 
Departamentul pentru Coordonarea Asistenței Judiciare  
          

 

NORMĂ METODOLOGICĂ NR. 5 
 

 

privind modul în care avocatul desemnat să acorde asistență judiciară trebuie să 
acționeze în situația în care Ministerul Justiției, ca autoritate centrală din România în 
accepțiunea Regulamentului nr. 4/2009, solicită punerea în executare în România a 
unei hotărâri executorii în materia obligațiilor de întreținere originare din alt stat 
membru al Uniunii Europene 
 

 

A. Considerații generale – dispoziții aplicabile  
 

Potrivit art. 17 alin. 1 din Regulamentul nr. 4/2009, statul de origine al hotărârii a 
cărei executare este solicitată în România are obligații conform Protocolului de la Haga 
din 2007, urmând a se distinge în funcție de diversele ipoteze practice. 

 
I. DREPTUL EUROPEAN RELEVANT   
 
1. Regulamentul nr. 4/2009 
Considerentele (9), (27), și (31): 
„(9) Creditorul obligației de întreținere ar trebui să poată obține cu ușurință, într-

un stat membru, o hotărâre care va fi în mod automat executorie într-un alt stat 
membru, fără vreo altă formalitate. […] 

(27) De asemenea, este oportun să se limiteze cât mai mult posibil formalitățile de 
executare care conduc la creșterea cheltuielilor suportate de creditorul de întreținere. 
[…] 

(31) Pentru a se facilita recuperarea transfrontalieră a creanțelor de întreținere, 
este oportun să se instituie un regim de cooperare între autoritățile centrale desemnate 
de statele membre. De asemenea, acestea ar trebui să acorde asistență creditorilor și 

debitorilor de întreținere pentru a putea face uz de drepturile lor într‑un alt stat membru 
prin prezentarea cererilor de recunoaștere, de încuviințare a executării și de executare a 
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hotărârilor deja existente, de modificare a unor astfel de hotărâri sau de obținere a unei 
hotărâri. De asemenea, în funcție de necesități, autoritățile ar trebui să procedeze la 
schimburi de informații în vederea localizării debitorilor și a creditorilor și a identificării 
veniturilor și bunurilor acestora”. 

 
Capitolul IV din acest regulament este intitulat „Recunoașterea, forța executorie și 

executarea hotărârilor”. El cuprinde articolele 16-43 din regulament. Sub titlul 
„Eliminarea procedurii de exequatur”, articolul 17 alin. 1 din regulament dispune: 

„O hotărâre pronunțată într-un stat membru care are obligații în temeiul 
Protocolului de la Haga din 2007 este recunoscută într-un alt stat membru fără a fi 
necesar să se recurgă la nicio procedură și fără a fi posibilă contestarea recunoașterii 
sale.” 

Articolul 41, intitulat „Procedura și condițiile de executare”, prevede la alin. 1: 
„Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, procedura de executare a 

hotărârilor judecătorești pronunțate într-un alt stat membru este reglementată de legea 
statului membru de executare. O hotărâre pronunțată de o instanță judecătorească dintr-
un stat membru, executorie în statul membru de executare, este executată în aceleași 
condiții precum o hotărâre pronunțată în statul membru de executare.” 

 
Sub titlul „Accesul la justiție”, capitolul V cuprinde articolele 44-47.  
Articolul 44, Dreptul la asistență judiciară, prevede: 
„(1)   Părțile care sunt implicate într-un litigiu care intră sub incidența prezentului 

regulament au acces efectiv la justiție într-un alt stat membru, inclusiv la procedurile de 
executare și de atac, în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul capitol. 
În cazurile care intră sub incidența capitolului VII, acest acces efectiv este asigurat de 
către statul membru solicitat pentru orice solicitant care își are reședința în statul 
membru solicitant. 

(2)   Pentru a oferi un astfel de acces efectiv, statele membre acordă asistență 
judiciară, în conformitate cu prezentul capitol, cu excepția cazului în care nu se aplică 
alineatul (3). 

(...)    
(4)   Condițiile de acordare a asistenței judiciare nu sunt mai restrictive decât cele 

stabilite pentru cazuri interne echivalente. 
(5)   Nicio cauțiune sau garanție, indiferent de denumire, nu poate fi solicitată 

pentru a garanta plata costurilor și a cheltuielilor în proceduri în materie de obligații de 
întreținere”. 

Articolul 45, Conținutul asistenței judiciare, prevede: 
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„Asistența judiciară acordată în temeiul prezentului capitol desemnează asistența 
necesară pentru a permite părților să își cunoască și să își valorifice drepturile, precum și 
pentru a garanta că cererile lor, transmise prin intermediul autorităților centrale sau 
direct autorităților competente, vor fi soluționate într-un mod eficient și complet. 
Aceasta acoperă, în măsura în care este necesar, următoarele: 

(a) consilierea în faza precontencioasă, în vederea ajungerii la un acord înainte de 
inițierea unei proceduri judiciare; 

(b) asistența judiciară în vederea sesizării unei autorități sau a unei instanțe și 
reprezentarea în justiție; 

(...)” 
Articolul 46 alin. 1, Asistența judiciară gratuită pentru cererile de întreținere 

pentru copii formulate prin intermediul autorităților centrale, prevede: 
„(1)   Statul membru solicitat acordă asistență judiciară gratuită în cazul tuturor 

cererilor cu privire la obligațiile de întreținere care decurg dintr-o relație părinte-copil, a 
unei persoane care nu a împlinit încă 21 de ani formulate de un creditor în temeiul 
articolului 56”. 
 

Articolele 49-63 figurează în capitolul VII, intitulat „Cooperarea între autorități 
centrale”.  

Articolul 51, Atribuții specifice ale autorităților centrale, alin. 1:  
„Autoritățile centrale furnizează asistență în legătură cu cererile în conformitate cu 

articolul 56. În mod special, acestea: 
(a) transmit și primesc astfel de cereri; 
(b) inițiază sau facilitează intentarea de acțiuni în ceea ce privește astfel de cereri.” 
Articolul 55, Cereri prin intermediul autorităților centrale:  
„O cerere în temeiul prezentului capitol este transmisă autorității centrale a 

statului solicitat prin intermediul autorității centrale a statului membru în care 
reclamantul își are reședința.” 

Articolul 56, Cereri disponibile, prevede: 
„(1) Un creditor care urmărește recuperarea unor creanțe de întreținere în 

conformitate cu prezentul regulament poate formula următoarele cereri: 
(a) recunoașterea sau recunoașterea și încuviințarea executării unei hotărâri; 
(b) executarea unei hotărâri pronunțate sau recunoscute în statul membru 

solicitat; 
(...) 
(3) Pentru cererile formulate în temeiul prezentului articol, asistența judiciară și 

reprezentarea în justiție, în sensul articolului 45 litera (b), sunt asigurate de autoritatea 
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centrală a statului membru solicitat fie direct, fie prin intermediul autorităților publice 
sau al altor organisme sau persoane. 

(4)   Cu excepția cazurilor contrare prevăzute de prezentul regulament, cererile 
menționate la alineatele (1) și (2) trebuie stabilite în conformitate cu legea statului 
membru solicitat și fac obiectul normelor privind competența din statul membru 
respectiv”. 
 

2. Decizia nr. 2009/941/CE, preambul: 
„(10) În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a 

Irlandei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, Irlanda participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii. 

(11) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit 
și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are 
obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale. 

(12) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, 
anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității 
Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în 
temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale” 

 
II. DISPOZIȚIILE LEGALE INTERNE RELEVANTE 
 
Legea nr. 36/2012 
Articolul 13, Ajutorul public judiciar gratuit   
„(1) Următoarele categorii de creditori beneficiază de asistență judiciară gratuită, 

în formele prevăzute de și conform art. 6 și 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările ulterioare, denumită în continuare 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, pentru cererile formulate prin 
intermediul autorității centrale, în condițiile prevăzute la art. 46 din Regulamentul (CE) 
nr. 4/2009, respectiv art. 15 din Convenția de la Haga din 2007:   

a) creditorii obligațiilor de întreținere care nu au împlinit 18 ani sau aflați în 
continuarea studiilor, dar nu mai mult de 21 de ani;   

b) creditorii obligației de întreținere care sunt persoane vulnerabile, așa cum sunt 
definite la art. 3 lit. (f) din Convenția de la Haga din 2007.   

(2) Debitorii și ceilalți creditori ai obligației de întreținere beneficiază de asistență 
judiciară în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, cu 
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respectarea principiului continuității și egalității de tratament de care beneficiază în 
statul de origine”. 

Articolul 14, Cooperarea dintre Ministerul Justiției și Barou 
„(1) Ministerul Justiției trimite, după efectuarea controlului de regularitate 

internațională, direct la baroul competent teritorial, următoarele categorii de cereri 
primite din străinătate, însoțite de documentele justificative necesare:   
    a) cererile de obținere a pensiei de întreținere prin stabilirea cuantumului acesteia 
prin hotărâre judecătorească sau de modificare a cuantumului pensiei de întreținere 
stabilit prin hotărâre judecătorească, formulate în baza:   
    (i) art. 56 și 57 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, după modelul prevăzut în anexa 
nr. VII la acest regulament;   
    (ii) art. 10 din Convenția de la Haga din 2007, după modelele recomandate de 
Conferința de drept internațional privat de la Haga, prevăzute în anexele C și D;   
    b) cererile de măsuri specifice având ca obiect stabilirea filiației atunci când este 
necesară pentru recuperarea creanțelor de întreținere, formulate în baza:   
    (i) art. 51 alin. (2) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, după modelul prevăzut 
în anexa nr. V la acest regulament, rubrica 3.1.4;   
    (ii) art. 6 alin. (2) lit. (h) din Convenția de la Haga, după modelul recomandat de 
Conferința de drept internațional privat de la Haga, prevăzut în anexa C;   
    c) cererile de măsuri specifice având ca obiect obținerea unor măsuri 
asigurătorii/provizorii, formulate în baza:   
   (i) art. 51 alin. (2) lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, după modelul prevăzut 
în anexa nr. V la acest regulament, rubrica 3.1.5;   
    (ii) art. 6 alin. (2) lit. (i) din Convenția de la Haga din 2007.   
    (2) O copie a cererii de întreținere sau de măsuri specifice se trimite de către 
Ministerul Justiției, pentru evidență și statistică, la Uniunea Națională a Barourilor din 
România.   
    (3) În temeiul art. 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, decanul 
baroului desemnează în regim de urgență, prin decizie, pentru creditorul obligației de 
întreținere menționat la art. 13 alin. (1), cu reședința obișnuită în străinătate, obligatoriu, 
din oficiu, un avocat pentru formularea și depunerea cererilor prevăzute la alin. (1), 
sesizarea instanței, reprezentare și asistare la fond, în căile de atac ordinare și 
extraordinare, inițierea măsurilor de executare silită, după caz.   
    (4) Avocatul desemnat beneficiază, pentru fiecare etapă procesuală și pentru 
fiecare dintre măsurile prevăzute la alin. (3), de onorariul prevăzut în Protocolul dintre 
Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România privind stabilirea 
onorariilor avocaților în cadrul sistemului de ajutor public judiciar”.   
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Articolul 16, Cooperarea dintre instanță, avocat și executorul judecătoresc pentru 
soluționarea cererilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)   

„(1) Avocatul desemnat potrivit art. 14 alin. (3) solicită acordarea ajutorului public 
judiciar sub forma plății onorariului executorului judecătoresc, dispozițiile art. 26 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 fiind aplicabile.   

(2) Instanța acordă ajutorul public judiciar în condițiile art. 81 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 51/2008.   

(3) Avocatul depune cererea de punere în aplicare a măsurii asigurătorii, însoțită de 
încheierea prin care s-a înființat această măsură și de decizia decanului baroului 
prevăzută la art. 14 alin. (3), la executorul judecătoresc teritorial competent”.   

Articolul 17, Cooperarea dintre instanță, avocat și executorul judecătoresc, după 
obținerea titlului executoriu, ca urmare a soluționării cererilor prevăzute la art. 14 alin. 
(1) lit. a) și b) 

„(1) După obținerea titlului executoriu, ca urmare a soluționării cererilor prevăzute 
la art. 14 alin. (1) lit. a) și b), avocatul desemnat potrivit art. 14 alin. (3) solicită acordarea 
ajutorului public judiciar sub forma plății onorariului executorului judecătoresc, 
dispozițiile art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 fiind aplicabile.   

(2) Instanța acordă ajutorul public judiciar în condițiile art. 81 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 51/2008.   

(3) Avocatul depune cererea de executare silită, însoțită de titlul executoriu și de 
decizia decanului baroului prevăzută la art. 14 alin. (3), la executorul judecătoresc 
teritorial competent”. 

Articolul 19, Autoritățile române competente pentru procedura de exequatur și 
executare silită a hotărârii străine pentru care exequaturul nu a fost suprimat  

„(1) Sunt de competența tribunalului în circumscripția căruia își are reședința 
obișnuită cel care a refuzat recunoașterea hotărârii străine, respectiv în circumscripția 
căruia urmează să se efectueze executarea:   

a) cererile pentru recunoașterea, precum și cele pentru încuviințarea executării pe 
teritoriul României a hotărârilor străine, pronunțate într-un stat membru al Uniunii 
Europene, dar care nu are obligații, în temeiul Protocolului de la Haga din 2007, 
formulate în condițiile art. 28 și art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009;   

b) cererile pentru recunoașterea, precum și cele pentru încuviințarea executării pe 
teritoriul României a hotărârilor străine, pronunțate în orice stat membru al Uniunii 
Europene, formulate în condițiile art. 28 și art. 75 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 
4/2009;   

c) cererile pentru recunoașterea, precum și cele pentru încuviințarea executării pe 
teritoriul României a hotărârilor pronunțate într-un stat terț contractant la Convenția de 
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la Haga din 2007, formulate în condițiile art. 10 și 19-31 din Convenția de la Haga din 
2007.   

(2) Limba acceptată pentru traducerea formularelor și a documentelor justificative 
necesare pentru recunoașterea și încuviințarea executării prevăzute la art. 28 și 40 din 
Regulamentul (CE) nr. 4/2009 sau la art. 44 din Convenția de la Haga din 2007 este limba 
română.   

(3) Dispozițiile art. 14-18 din prezenta lege referitoare la cooperarea dintre 
autorități și acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă se aplică, în mod 
corespunzător, pentru recunoașterea și încuviințarea executării, căile de atac formulate 
împotriva acestor hotărâri, învestirea cu formulă executorie, poprirea înființată de 
instanță din oficiu, încuviințarea executării silite, inițierea oricăror măsuri în faza de 
executare silită, precum și efectuarea actelor de executare silită”. 

Alte texte normative relevante: 
Legea nr. 51/1995, art. 71-73; Statutul profesiei de avocat, art. 167-172. 
OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, art. 6, art. 81, 

art. 11-12, art. 14-15, art. 23, art. 26-34, art. 41-44. 
 

III. JURISPRUDENȚĂ RELEVANTĂ A CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE 
 
Deși nu s-a identificat jurisprudență a CJUE direct aplicabilă situației în discuție, 

câteva din principiile stabilite de Curte în spețe asemănătoare pot deveni relevante. 
 
1. Cauza C-283/16 
„(32) Referitor la finalitatea acestui regulament, din lucrările pregătitoare, în 

special din Cartea verde a Comisiei din 15 aprilie 2004 privind obligațiile de întreținere 
[COM(2004) 254 final], rezultă că legiuitorul Uniunii Europene a înțeles să înlocuiască 
dispozițiile în materie de obligații de întreținere care figurau în Regulamentul (CE) nr. 
44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, 
Ediție specială 19/vol. 3, p. 74) cu dispoziții care, ținând seama de urgența deosebită care 
caracterizează recuperarea creanțelor de întreținere, simplifică procedura în fața 

instanței de executare, făcând‑o astfel mai rapidă. 
(33) Curtea a amintit în același sens că obiectivul urmărit prin Regulamentul nr. 

4/2009 este de a facilita cât mai mult posibil recuperarea creanțelor de întreținere 

internaționale (Hotărârea din 18 decembrie 2014, Sanders și Huber, C‑400/13 și 

C‑408/13, EU:C:2014:2461, punctul 41). 
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(34) Aceste obiective de simplicitate și de celeritate reies și din considerentele (9) și 
(27) ale Regulamentului nr. 4/2009. Considerentul (9) evidențiază că creditorul obligației 
de întreținere ar trebui să poată obține cu ușurință, într-un stat membru, o hotărâre care 

va fi mod automat executorie într‑un alt stat membru, fără vreo altă formalitate. Potrivit 
considerentului (27) menționat, unul dintre obiectivele Regulamentului nr. 4/2009 este 
acela de a se limita cât mai mult posibil formalitățile de executare care conduc la 
creșterea cheltuielilor suportate de creditorul de întreținere. 

(35) Pe de altă parte, este necesar să se menționeze considerentele (31) și (32) ale 
Regulamentului nr. 4/2009. Considerentul (31) al acestui regulament subliniază voința 
legiuitorului Uniunii de a institui o cooperare între autoritățile centrale pentru a se facilita 
recuperarea transfrontalieră a creanțelor de întreținere și pentru a se acorda asistență 
creditorilor de întreținere pentru a putea face uz de drepturile lor într-un alt stat 
membru. Considerentul (32) al regulamentului menționat califică recurgerea la această 
asistență ca fiind un „drept”. 

(36) Sistemul în care se înscrie articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul nr. 
4/2009 reflectă obiectivele menționate de simplicitate și de celeritate în capitolul IV din 
respectivul regulament și prevede posibilitatea de a se recurge la asistența autorităților 
centrale în capitolul VII din acesta”. 

 

2. Cauzele conexate C‑400/13 și C‑408/13 
„(26) În această privință, în primul rând, din considerentul (45) al Regulamentului 

nr. 4/2009 rezultă că acesta urmărește punerea în aplicare a unei serii de măsuri care să 
permită recuperarea efectivă a creanțelor de întreținere în situații transfrontaliere și, prin 
urmare, să faciliteze libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii. Potrivit 
considerentului (9) al acestui regulament, creditorul obligației de întreținere ar trebui să 

poată obține cu ușurință, într‑un stat membru, o hotărâre care va fi mod automat 

executorie într‑un alt stat membru, fără vreo altă formalitate. (...) 
(29) Trebuie de asemenea subliniat că obiectivul unei bune administrări a justiției 

trebuie înțeles nu doar din punctul de vedere al unei optimizări a organizării judiciare, ci 
și, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 69 din concluzii, în raport cu interesul 
părților, indiferent dacă este vorba despre reclamant sau despre pârât, care trebuie să 
beneficieze printre altele de o înlesnire a accesului la justiție și de o previzibilitate a 
normelor de competență.” 
 

B. Baroul din care face parte avocatul desemnat să acorde asistență judiciară  
 

1. Prevederi normative relevante 
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Art. 2 din Convenția de la New York din 1956, Desemnarea instituțiilor, par. 2: 
„Fiecare parte contractantă desemnează, în momentul depunerii instrumentului de 

ratificare sau de aderare, un organism public sau privat care va exercita pe teritoriul său 
funcțiile de instituție intermediară." 

 
Art. 6 din Convenția de la New York din 1956, Funcțiile instituției intermediare, par. 

1: „ Acționând în limitele puterilor conferite de către creditor, instituția intermediară ia, 
în numele creditorului, toate măsurile potrivite pentru asigurarea obținerii pensiei de 
întreținere. În special, ea încheie tranzacții, iar atunci când este necesar intentează și 
susțin e o acțiune privind pensia de întreținere și face demersuri pentru executarea 
oricărei hotărâri, ordonanțe sau altui act judiciar.” 

 
Art. 2 din Legea nr. 26/1991: ”Conform art. 2 paragrafele 1 și 2 din convenție, se 

desemnează a îndeplini atribuțiile de (. . .)instituție intermediară - Baroul de avocați al 
municipiului București". 
 

Art. 1 din Decizia nr. 2011/432/UE: „ Convenția de la Haga din 23 noiembrie 2007 
privind obținerea pensiei de între ținere în străinătate pentru copii și alți membri ai 
familiei („ convenția ") se aprobă în numele Uniunii Europene.” 
 

Preambul, Convenția de la Haga din 2007: ,,DORIND să valorifice cele mai bune 
soluții ale convențiilor de la Haga și ale altor instrumente internaționale existente, În 
special ale Convenției Națiunilor Unite privind obținerea pensiei de întreținere în 
străinătate din 20 iunie 1956” 

 
Art. 69 din Regulamentul nr. 4/2009, Relația cu convențiile și acordurile 

internaționale existente, alin. 2: 
„( ...) prezentul regulament are prioritate, în relațiile dintre statele membre, asupra 

convențiilor și acordurilor care privesc aspectele reglementate de prezentul regulament 
și în cadrul cărora statele membre se constituie ca parte." 
 

2. Raportul dintre Regulamentul nr. 4/2009, Convenția de la Haga din 2007 și 
Convenția de la New York din 1956 
 

Vom începe analiza acestei relaționări cu prevederile art. 69 alin. 2 din 
Regulamentul nr. 4/2009, care lămurește fără echivoc ordinea aplicării: între statele 
membre, prevederile regulamentului au prioritate în raport cu orice alte convenții 
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internaționale, deci prevederile celor două convenții ar putea fi aplicabile între state 
membre exclusiv în situații care exced domeniului de aplicabilitate a Regulamentului nr. 
4/2009. Având în vedere faptul că domeniul Convenției de la Haga din 2007 este mai 
restrâns decât cel al regulamentului, această posibilitate poate fi întrevăzută doar în ceea 
ce privește Convenția de la New York din 1956, însă în puține situații, având mai mult un 
caracter teoretic. 

Prin efectul semnării Convenției de la Haga din 2007 de către Uniunea Europeană, 
România dobândește obligații și în temeiul aceste convenții. Având în vedere că domeniul 
său de aplicare este mai restrâns decât cel al Regulamentului nr. 4/2009, având în vedere 
tot prevederile art. 69 alin. 2 din regulament, urmează că pentru ipotezele care intră în 
sfera de cuprindere a ambelor instrumente, între statele membre se aplică Regulamentul 
nr. 4/2009, iar în relațiile dintre statele membre și state terțe semnatare ale Convenției 
de la Haga din 2007 se aplică aceasta din urmă. Convenția de la New York din 1956 ar 
putea să se aplice pentru punerea în executare în România a unor hotărâri de întreținere, 
având în vedere distincțiile de mai sus, în următoarele situații: 

- între state membre ale Uniunii Europene, exclusiv în situații care exced domeniului 
de aplicare al Regulament ului nr. 4/2009, ipoteză mai mult teoretică, potrivit celor 
arătate mai sus; 

- între România și state terțe semnatare ale Convenției de la New York din 1956 care 
nu sunt și semnatare ale Convenției de la Haga din 2007; 

- între România și state terțe semnatare ale Convenției de la Haga din 2007, pentru 
ipoteze care exced domeniul de aplicabilitate ala acesteia din urmă, mai restrâns 
decât cel al Convenției de la New York; 

- între România și state terțe semnatare ale Convenției de la Haga din 2007, pentru 
ipoteze care intră în domeniul ambelor convenții, dacă creditorul sau autoritatea 
din statul de origine optează pentru procedura reglementată de Convenția de la 
New York din 1956, ipoteză mai mult teoretică, având în vedere că prevederile 
Convenției de la Haga din 2007 întăresc cooperarea dintre state. 

 
În concluzie, Convenția de la New York din 1956 nu se aplică raporturilor dintre statele 

membre decât în ipoteze care exced domeniului de aplicare al Regulamentului nr. 
4/2009, conform art. 69 alin. 2 din Regulament. 

 

C. Necesitatea clarificării metodologice. Procedura de urmat  
 
 Din practica aplicării prevederilor legale enumerate mai sus rezultă că se pot crea 

confuzii privind aplicarea corectă a legii. 
* 
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Pentru interpretarea și aplicarea corectă a dispozițiilor legale incidente, în baza art. 
77 lit. a) din Legea nr. 51/1995 se stabilește următoarea  

 

 

METODOLOGIE  

 

privind modul în care avocatul desemnat să acorde asistență judiciară trebuie să 
acționeze în situația în care Ministerul Justiției, ca autoritate centrală din România în 
accepțiunea Regulamentului nr. 4/2009, solicită punerea în executare în România a 
unei hotărâri executorii în materia obligațiilor de întreținere originare din alt stat 
membru al Uniunii Europene: 

 

Art. 1 Avocatul desemnat să acorde asistență judiciară în situația în care Ministerul 
Justiției, ca autoritate centrală din România în accepțiunea Regulamentului nr. 4/2009, 
solicită punerea în executare în România a unei hotărâri executorii în materia obligațiilor 
de întreținere originare din alt stat membru al Uniunii Europene are următoarele 
obligații: 

- de a solicita acordarea ajutorului public judiciar sub forma plății onorariului 
avocațial – art. 14 alin. 4 din Legea nr. 36/2012, prin efectul trimiterii de la art. 18, 
consacră acest drept, caracterul său obligatoriu rezultând din legislația aplicabilă 
exercitării profesiei de avocat. Cererea se formulează la instanța de executare, în 
accepțiunea art. 651 C.pr.civ., conform art. 11 alin. 1 din OUG nr. 51/2008; 

- de a solicita acordarea ajutorului public judiciar sub forma plății onorariului 
executorului judecătoresc în condițiile art. 26 din OUG nr. 51/2008 și altor taxe, 
dacă va fi cazul (art. 22 din Legea nr. 36/2012 scutește toate cererile de obligația 
platei taxei de timbru) – art. 17 alin. 1 din Legea nr. 36/2012, prin efectul trimiterii 
de la art. 18. Cererea se formulează la instanța de executare, în accepțiunea art. 
651 C.pr.civ., conform art. 11 alin. 1 din OUG nr. 51/2008, și poate fi formulată 
odată cu cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub forma plății 
onorariului avocațial;  

- de a formula cererea de executare silită la executorul desemnat – art. 17 alin. 3 din 
Legea nr. 36/2012, prin efectul trimiterii de la art. 18; 

- de a reprezenta creditorul pe parcursul executării silite și de a stărui în realizarea 
efectivă a creanței, prin formularea, dacă este cazul, a unor cereri de recurgere la 
anumite forme de executare, inclusiv executarea prin poprire – obligație generală 
de diligență ce rezultă inclusiv din cadrul normativ creat de Regulamentul nr. 
4/2009. 
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2. Prezenta normă metodologică se va comunica Președintelui UNBR și tuturor 

decanilor barourilor prin grija personalului Departamentului de coordonare a asistenței 
juridice  din cadrul UNBR si a secretariatului UNBR și se va publica pe site-ul UNBR, la 
secțiunea ”Asistență judiciară” .   
 
 
 
 
 

Av. Dr. Petruț Ciobanu 
Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România 

Coordonator al Departamentului de coordonare a asistenței judiciare 
din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România 
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