
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
9

Titlul prezentului proiect de act normativ

LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2006 

privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, precum si 

pentru modiOcarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale

Prin Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanta 
asiguratorie europeana de indisponibilizare a conturilor bancare in vederea 
facilitarii recuperarii transfrontaliere a datoriilor in materie civila si comerciala 
denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 655/2014] - instrument juridic al 

Uniunii Europene (UE) cu caracter obligatoriu si direct aplicabil - s-a instituit o 
procedura noua la nivelul UE, care urmareste sa permita indisponibilizarea, in 
mod eficient si rapid, a fondurilor existente in conturile bancare, in cauzele 
transfrontaliere.

Potrivit art. 54 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, acest instrument 
juridic este aplicabil de la data de 18 ianuarie 2017, cu exceptia art. 50, care se 
aplica incepand cu data de 18 iulie 2016.

In prezent, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2006 privind unele^ 
masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data^feanj^ 

Romaniei la Uniunea Europeana (aprobata cu completari prin %a
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191/2007, cu modificarile si completarile ulterioare) cuprinde unele norme care 
faciliteaza punerea m aplicare a unor instrumente de drept al UE:

- Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European si al Consiliului 
privind crearea unui titlu executoriu european pentru creantele necontestate;

- Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competenta judiciara, 
recunoasterea si executarea hotarmlor in materie civila §i comerciala;

- Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competenta, 
recunoasterea §i executarea hotarmlor judecatore^ti in materie matrimoniala si 
in materia raspunderii parintesti;

“ Regulamentul (UE) nr. 1.215/2012 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenta judiciara, recunoasterea 
si executarea hotararilor in materie civila si comerciala;

- Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European si al Consiliului 
din 12 iunie 2013 privind recunoasterea reciproca a masurilor de protecfie in 
materie civila;

- Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European si al Consiliului 
din 4 iulie 2012 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea 
hotarmlor Judecatoresti si acceptarea si executarea actelor autentice in materie 
de succesiuni §i privind crearea unui certificat european de mostenitor;

- Conventia privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea 
hotararilor in materie civila si comerciala (2007/712/CE).

La data de 10 octombrie 2019, Comisia Europeana a adoptat Decizia privind 
scrisoarea de punere in intarziere a Rom^iei pentru un caz de incalcare a 
dreptului UE in cauza nr. 2019/2079 [scrisoarea C(2019) 6729 final] vizand 
necomunicarea unor informatii in temeiul art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 
655/2014.

Astfel cum rezulta din scrisoarea de punere in intarziere mai sus amintita, 
Comisia Europeana considera ca, necomunicand informafiile necesare pentru 
aplicarea completa ^i efectiva a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 de catre 
autoritatile competente, statul roman nu si-a indeplinit obligatiile care ii revin in 
temeiul art. 50 din acest instrument juridic al UE.
2. Schimbari preconizate

Cum este stiut, unui dintre obiectivele UE consta in mentinerea si dezvoltarea 
unui spatiu de libertate, securitate si justitie prin adoptarea de masuri privind 
cooperarea judiciara in materie civila avand implicatii transfrontaliere, inclusiv 
in vederea facilitarii recunoasterii reciproce si a imbunatatirii eficacitatii 
executarii hotarmlor judecatoresti intre statele membre.

De asemenea, este de amintit imperatival asigurarii eficacitatii depline la 
nivelul spa|iului judiciar al UE a noii proceduri privind ordonanta asigiiratoae^ 
europeana care urmareste sa permita indisponibilizarea, in mod efici^i^si;:,ra^d 
a fondurilor existente in conturile bancare, in cauzele transfrontalier^^^Miis'^ ‘ '

\
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Asa cum s-a statuat constant in jurisprudenta Curtii Constitutionale (de 
exemplu Decizia nr. 72/2017 sau nr. 405/2018), autoritatile statului rom^ s-au 
angajat, in conformitate cu dispozitiile art. 148 alin. (4) din Constitutia Romaniei, 
republicata, sa garanteze ducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din 
tratatele constitutive ale UE, din reglementarile UE cu caracter obligatoriu si din 
actul de aderare, in acest sens, Guvemul fiind abilitat din punct de vedere 
constitutional ca, prin mijloacele pe care le are la indem^a, sa garanteze 
indeplinirea obligatiilor Romaniei fata de UE.

Tinand seama de faptul ca, la data de 10 octombrie 2019, Comisia Europeana 
a adoptat Decizia privind scrisoarea de punere in intarziere a Romaniei pentru un 
caz de incalcare a dreptului UE in cauza nr. 2019/2079 [scrisoarea C(2019)6729 
final] vizand necomunicarea unor informatii in temeiul art. 50 din Regulamentul 
(UE) nr. 655/2014, se impun, cu necesitate, evitarea constatarii aplicarii incorecte 
sau necorespunzatoare de catre Romania a dreptului UE si, in acest scop, 
preintampinarea angrenarii etapelor ulterioare ale procedurii de infringement, 
inclusiv, in ultima instanta, a posibilei consecinte constand in aplicarea unor 
sanctiuni de ordin pecuniar de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, al 
caror cuantum ar putea fi unul semnificativ, de natura a afecta bugetul de stat §i 
a impiedica indeplinirea altor obiective de interes public general, aceasta cu atat 
mai mult cu cat existenta sau nu a unei incalcari a dreptului UE ar urma sa fie 
apreciata de instanta europeana prin raportare la momentul la care va expira 
termenul de raspuns la un eventual aviz motivat emis de Comisia Europeana.

Asa fiind, in vederea conformarii cu cerinfele dreptului UE, astfel cum au fost 
expuse de Comisia Europeana prin scrisoarea de punere in int^ziere mentionata, 
in care s-a evidential, in particular, pe de o parte, ca pentru depasirea dificultatilor 
de ordin practic existente in ceea ce priveste obtinerea de informatii cu privire la 
coordonatele contului bancar al debitorilor in context transfrontalier, a fost
instituit un mecanism de acces care este un element-cheie pentru aplicarea 
practica a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 si, pe de alta parte, ca absenta 
acestor informatii impiedica in mod efectiv aplicarea acestui regulament in cazuri 
concrete in care sunt implicati debitori care pot define un cont bancar in Romania, 
fiind necesara edictarea, cu efect imediat, a unor norme care sa asigure punerea 
in aplicare previzibila, efectiva si completa a Regulamentului (UE) nr. 655/2014.

Lipsa unei interventii legislative imediate are ca efect prelungirea starii de 
incertitudine juridica si ivirea unor dificultati de ordin practic - inclusiv din 
perspectiva posibilitatii autoritatilor competente din alte state membre de a face 
aplicarea Regulamentului (UE) nr. 655/2014 in relafia cu Romania §i viceversa, 
in lipsa unor norme nationale referitoare la unele chestiuni, cum ar fi; instantele 
competente sa solutioneze cererea de emitere a unei ordonanfe asiguratorii 
europene de indisponibilizare a conturilor bancare, precum si unele cai de ata^riy .^^ 
materie; autoritatea romana competenta pentru obfinerea informatiilor 
contul bancar al debitorului si metodele de obtinere a acestor date (fimd;fd^f^t 

formulate solicitari in acest sens din partea autoritatilor din statele men: bre;,5d&.
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si nationale) - generandu-se un impact negativ asupra obiectivului fundamental 
privind recunoasterea reciproca si imbunatatirea eficacitatii executMi hotararilor 
judecatoresti in materie in spatiul judiciar al UE, cu afectarea principiului 
cooper&ii loiale, dar si a dreptului fundamental de acces liber si efectiv la justitie, 
consacrat atat in dreptul national, cat si in dreptul UE.

Legiferarea delegata - legitimate constitutional de Curtea Constitutionala in 
variate ipoteze care necesitau punerea de acord a legislatiei nationale cu cea a UE 
in considerarea iminentei declan^arii procedurilor de infringement in fa|a Curtii 
de Justitie a Uniunii Europene/necesitatii evitarii declansarii de catre Comisia 
Europeana a procedurilor de sanctionare (de exemplu, Deciziile Curtii 
Constitutionale nr. 802/2009 si nr. 292/2014) - asigura, in mod prompt si eficace, 
indeplinirea de catre Romania a obligatiilor care ii revin in calitate de stat 
membru al UE vizand adoptarea masurilor legislative pentru punerea in aplicare 
complete a Regulamentului (UE) nr. 655/2014, cu consecinta eviterii avanserii 
procedurii de infringement si a producerii efectelor sale mai sus aretate.

Existe posibilitatea ca un demers legislativ ordinar se nu poate fi finalizat in 
termen util pentru a se inietura consecintele mai sus amintite sau a se evita 
perpetuarea acestora, in particular riscul avanserii procedurii de infringement, 
inclusiv prin pomirea unor proceduri in fata Curjii de Justitie a Uniunii Europene 
pentru nerespectarea obligatiilor de stat membru al UE.

Pentru considerentele mai sus expuse, este necesare inieturarea si, dupe caz, 
prevenirea producerii urmerilor negative anterior expuse, iar aspectele mai sus 
mentionate, in particular crearea premiselor indeplinirii angajamentelor asumate 
ca stat membru al UE ^i preintampinarea declanserii procedurii in fata Curtii de 
Justitie a Uniunii Europene, vizeaze un interes public si constituie o situatie 
extraordinare, a cerei reglementare nu poate fi amanate, impunand adoptarea de 
mesuri imediate pe calea ordonantei de urgente.

Astfel, in scopul facilitarii punerii in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
655/2014, prin prezentul proiect se propune instituirea unor solufii de 
reglementare privitoare la: competen|a de solutionare a cererii de emitere a 
ordonantei asiguratorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare, a caii 
de atac prevazute de art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, a caii de atac 
prevazuta la art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, a cailor de atac 
impotriva executarii ordonantei asiguratorii de indisponibilizare a conturilor 
bancare prevazute la art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, precum si a 
cailor de atac prevazute la art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014; 
desemnarea autoritatii competente pentru obtinerea informatiilor privind contul 
bancar in temeiul art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, precum §i 
stabilirea modalitatii de obtinere a acestor informatii; cuantumul taxei judiciare 
de timbru aplicabile cererilor de ordonanta asiguratorie europeana de 
indisponibilizare a conturilor bancare, formulate potrivit RegulamentuM^^^ 
nr. 655/2014.

.7 l-?»
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3. Alte informatii 
Nu sunt.

Sectiunea a 3-a
________ Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Impactul asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat: 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
2^Impactul asupra sarcinilor administrative 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
2^.Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte informatii

9

Nu sunt

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- in mii lei (RON) -
Indicatori Anul Urmatorii patru ani Media pe

curent cinci am
1 2019 2020 202 202 202 7

1 2 3
1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, 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 asigurarilor sociale de 
stat:

i. contributii de asigurari
f2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
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a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri si servicii
i

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificMlor
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii 
Nu sunt

Sectiunea a 5-a
9

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare
1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ (acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifica sau se abroga ca urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;

Proiectul de ordonanta de urgenta vizeaza amendarea:
- Ordonantei de urgenta a Guvemului nr, 119/2006 privind unele masuri 

necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii 
Romaniei la Uniunea Europeana (aprobata cu completari prin Legea nr. 
191/2007, cu modificarile si completarile ulterioare);

- Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbm (cu modificarile si completarile ulterioare).
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor 
dispozitii.

Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia in domgm^ 
achizitiilor publice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect #1®
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2. Conformitatea proiectuiui de act normativ cu legislatia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative 
comunitare
Prin proiect se propune promovarea unor masuri legislative pentru facilitarea 
punerii in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru 
ordonanta asiguratorie europeana de indisponibilizare a conturilor bancare in 
vederea facilitarii recuperarii transfrontaliere a datoriilor in materie civila si 
comerciala.
4. Hotarari ale Curtii de Justide a Uniunii Europene 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte acte normative ^i/sau documente internationale din care decurg 
angajamente, facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolutie sau 
recomandare internationala ori la alt document al unei organizatii 
internationale:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
6. Alte informatii

9

Nu sunt.

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectuiui de act normativ

1, Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile 
neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea 
precum si a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de 
obiectul proiectuiui de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in 
situatia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor 
autoritati, in conditiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei

9 9

publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale in 
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
5, Informatii privind avizarea de catre;
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a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi
Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul 
nr. 1005/2019.
6. Alte informatii
In cadrul procesului de elaborare a solutiilor de reglementare promovate prin 
prezentul proiect de act normativ au fost consultate Consiliul Superior al 
Magistraturii, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, Agenda Nationals 
de Administrare Fiscala, Banca Nationala a Romaniei §i Asociatia Romana a 
Bancilor.

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea 

si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societadi civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului 
de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Informarea societa|ii civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum si 
efectele asupra sanatatii si securitatii cetatenilor sau diversity tii biologice 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Alte informatii 
Nu sunt.

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administra|iei publice centrale si/sau locale - indinfarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Alte informafii 
Nu sunt.
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanfei de urgenta a Guvemului pentru completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvemului nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor 
regulamente comunitare de la data ader^ii Romaniei la Uniunea Europeana, 
precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru, pe care il supunem Parlamentului spre 
adoptare.
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