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Articolul unic. - După articolul 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare
de la data aderării României la Uniunea Europeană , publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu completă ri prin Legea
nr. 191 /2007, cu modifică rile şi completările ulterioare, se introduc trei noi articole,
art. 18 -art. 110, cu următorul cuprins:

ART. 18 • - În vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 de instituire a
unei proceduri europene de somaţie de plată (denumit în continuare Regulamentul nr.
1896/2006), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2421 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la
cererile cu va loare redusă şi a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei
proceduri europene de somaţie de plată, se st abilesc următo~rele reguli:
Art. 1. - (1) Competenţa de a soluţiona în primă instanţă cererile cu valoare redusă
formulate potrivit Regulamentului nr. 1896/2006 aparţine judecătoriei.
(2) Hotărârile prin care se soluţionează cererile prevăzute la alin. (1) sunt supuse
numai apelului la tribunal, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 2. - Cererea de reexaminare, formu la tă în condiţiile şi în termenul prevăzute de
art. 18 din Regulamentul nr. 1896/2006, este de competenţa instanţei a cărei hotărâre se
atacă.

ART. 19 • - În vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei
procedu ri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (denumit în continuare
Regulamentul nr. 861/2007), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE)
2015/2421 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2015 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene
cu privire la cererile cu valoare redu să şi a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 de
instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, se stabilesc următoarele
reguli :

Art. 1. - 1
Art. 2. - Cererea pentru emiterea somaţiei europene de plată introdusă potrivit
Regulamentului nr. 861 / 2007 se soluţionează de instanţa co mpetentă pentru judecarea
fondului cauzei în primă instanţă.
Art. 3. - Cererea de reexaminare, formulată în condiţiile şi în termenul prevăzute de
art. 20 din Regulamentul nr. 861 /2007, este de competenţa instanţei a cărei hotărâre se
atacă, care judecă în complet format din 2 judecători.

ART. 110 • - În vederea aplicării Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru
ordonanţa asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea
facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă şi co mercială
(denumit în continuare Regulamentul nr. 655/2014), se stabilesc următoarele reguli :
Art.1. • (1) Cererea de emitere a unei ordonanţe asigură torii europene de
indisponibilizare a conturilor bancare potrivit art . 6 alin. (4) din Regulamentul nr. 655/2014
se soluţionează de către instanţa competentă să judece procesul în primă instanţă.
(2) În aplicarea art . 21 din Regulamentul nr. 655/2014, încheierea prin care se respi nge
cererea de ordonanţă asigurători e europeană de indisponibilizare a conturilor bancare poate
fi ataca tă la instanţa ierarhic superioară celei care a pronunţat încheierea.
(3) Calea de atac prevăzută la art . 33 alin. (1) din Regulamentul nr. 655 /2014 este de
competenţa i nstanţei ierarhic superioare celei care a pronunţat încheierea prin care s-a
admis cererea de ordonanţă asigurătorie e uropean ă de indisponibilizare a conturilor
bancare.
(4) Căile de atac împotriva executării ordonanţei asigurătorii de indisponibilizare a
conturilor bancare prevăzute la art. 34 din Regulamentul nr. 655/2014 sunt de competenţa
in sta nţei de executare.
(5) Căile de atac prevăz ute la art. 37 din Regulamentul nr. 655/2014 sunt
competenţa instanţei ierarhic superioare celei prevăz ute la alin. (3) sau alin. (4)

de
ale

prezentului articol, respectiv de competenţa instanţei ierarhic superioare celei prevăzute
la art. 35 din acelaşi regulament; căile de atac se introduc în termen de 30 de zile de la
comunicarea hotărârii , dacă legea nu dispune altfel.
Art. 2. -2

So luţiile
prevăzute

legislative privitoare la acordarea asistenţei practice pentru completarea formularelor
de acest regulament urmează a fi propuse şi agreate după obţinerea punctului de vedere
al Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
2
Soluţiile legislative privitoare la desemnarea autorităţii competente pentru obţinerea informaţiilor
privind contul bancar urmează a fi propuse şi agreate după obţi nerea punctului de vedere al Băncii
Na ţionale a României, Asocia ţi ei Române a Băncilor, Ministerului Finanţe lor Publice, Agenţ iei
Naţionale de Administrare Fiscală , Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Uniunii N aţiona le a
Executorilor Judecătoreşti.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1
Titlul prezentului proiect de act normativ
Secţiunea

Lege
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele
măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării
României la Uniunea Europeană

a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Secţiunea

1. Descrierea situaţiei actuale.
în prezent, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11912006 privind unele măsuri necesare
pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea
Europeană, aprobată cu completări prin Legea nr. 19112007, cu modificările şi co mpletările
ulterioare (în continuare OUG nr. 119/2006) cuprinde norme care facilitează aplicarea
următoarelor acte normative ale Uniunii Europene:
Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate,
Regulamentul (C E) nr. 4412001 al Consiliului privind competenţa judiciară,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială,
Regulamentul (CE) nr. 220112003 al Consiliului privind competenţa, recunoaşterea şi
executarea hotărârilor jud ecătoreşti m materie matrimonială şi în materia
răspunderii părinteşti,

Regulamentul (UE) nr. 1.215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12
decembrie 2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea
hotărârilor în materie civilă şi comercială,
Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12
iunie 2013 privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă,
Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie
2012 privind competenţa, legea aplicabilă, rec unoaşterea şi executarea hotărârilor
judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni
şi privind crearea unui certificat european de moş tenitor,
Convenţi a privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în
materie civilă şi comercială din 30 octombrie 2007, după cum urmează:
- procedura de eliberare, rectificare sau retragere a certificatului titlu executoriu
european; competenţa tribunalului pentru soluţionarea cererilor de recunoaştere şi
încuviinţare a executării (exequatur), în materie civilă, comercială şi dreptul familiei;
instanţele competente pentru eliberarea certificatelor care atestă că o hotărâre pronunţată
de o instanţă română este definitivă şi executorie etc.
Recent, la nivelul Uniunii Europene, au fost adoptate două instrumente în domeniul
judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială, a căror punere în aplicare
reclamă o intervenţie legislativă asupra OUG nr. 11912006:

cooperării

- Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15
mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanta asigurătorie europeană de
1

indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a
datoriilor în materie civilă şi comercială (denumit în continuare Regulamentul nr.
65512014), care, de principiu, se aplică începând cu data de 18.01.2017.
- Regulamentul (UE) nr. 2015/2421 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16
decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861 /2007 de stabilire a unei
proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă şi a Regulamentului (CE) nr.
1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată (denumit în
continuare Regulamentul nr. 201512421 ), care, de principiu, se aplică începând cu data de
14.07.2017.

2. Schimbări preconizate
Prezentul proiect de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de
la data aderării României la Uniunea Europeană, aprobată cu completări prin Legea nr.
19112007, cu modificările şi completările ulterioare, propune instituirea unor norme
referitoare la:
competenţa de soluţionare, în primă instanţă a cereri cu valoare redusă şi a apelului
în această materie, precum şi a cererii de reexaminare formulată în condiţiile şi în
termenul prevăzute de art. 18 din Regulamentul nr. 189612006;
competenţa de soluţionare a cererilor pentru emiterea somaţiei europene de plată ,
precum şi a cererii de reexaminare formulată în condiţiile şi în termenul prevăzute
de art. 20 din Regulamentul nr. 861 /2007;
competenţa de soluţionare a cererii de emitere a unei ordonanţe asigurătorii
europene de indisponibilizare a conturilor bancare, căii de atac împotriva încheierii
prin care se respinge cererea de ordonanţă asigurătorie europeană de
indisponibilizare a conturilor bancare, căii de atac prevăzută la art. 33 alin. (1) din
Regulamentul nr. 655/2014, căilor de atac împotriva executării ordonanţei
asigurătorii de indisponibilizare a conturilor bancare prevăzute la art. 34 din
Regulamentul nr. 655/2014, precum şi a căilor de atac prevăzute la art. 37 din
Regulamentul nr. 655/2014.

3. Alte

informaţii

Secţiunea

a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se refe ră la acest subiect
1 1 • Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2 1 .lmpactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2z.lmpactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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5. Alte informaţii
Nu sunt
a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
Secţiunea

- în mii lei (RON) Următorii patru
Media pe
ani
cinci ani
3 4 5
6
7

Anul
curent
2

Indicatori
1
veniturilor

bugetare,
1. Modificări ale
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
impozit pe profit
ii.
impozit pe venit
b) bugete locale
i.
impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
contribuţii de asigurări
i.
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
cheltuieli de personal
i.
ii.
bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
cheltuieli de personal
i.
ii.
bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care :
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
venit urilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea

a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra

legislaţiei

în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ):
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a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrărirîn vigoare a proiectului
de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.

1 1 • Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor
publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformit atea proiectului de act normativ cu legislaţia co mun itară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Prezentul proiect de act normativ instituie norme care facilitează punerea în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 655/2014 şi a Regulamentul (UE) nr. 2015/2421.
3. Mă suri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri a le Cu rţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi /sau documente internaţionale din care decurg angajamente,
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare
i nternaţiona lă ori la alt docume nt al unei organizaţii in te rnaţi onale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea

Consultările

efectuate în vederea

a 6-a

e l aborării

proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale a utorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consili ul Concu renţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii.
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ln cadrul procesului de elaborare a prezentului proiect de act normativ a fost obţinut punctul
de vedere al reprezentanţilor Băncii Naţionale a României, Asociaţiei Române a Băncilor,
Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Consiliului
Superior al Magistraturii, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi ai Uniunii Naţionale
a Executorilor Judecătoreşti.

Secţiunea a 7-a
de informare pub lică privind elaborarea
implementarea proiectului de act normativ

Activităţi
şi

1. Informar ea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
im plementării proiectului de act normativ, precum şi efect e le asupra sănătăţi i şi
securităţii cetăţe n ilor sau dive rsităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii
Nu sunt
a 8-a
de implementare

Secţi u nea

Măsuri

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea comp etenţe l or insti t u ţiilor existent e
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.
administraţi ei

Faţă de cele prezentate,
Ordonanţei de u rgenţă a

a fost elaborat prezentul proiect de Lege pentru completarea
Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru
aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană.
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