
GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA DE URGENTA
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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 modiHcarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru

Tinand seama de obiectivul Uniunii Europene (UE) de a mentine si de a 

dezvolta un spatiu de libertate, securitate si justitie prin adoptarea de masuri 

privind cooperarea judiciara m materie civila avand implicatii transfrontaliere,

. inclusiv in vederea facilitarii recunoasterii reciproce si a imbunatatirii eficacitatii 

executarii hotar^ilor judecatoresti intre statele membre,

avand in atentie imperativul asigurarii eficacitatii depline la nivelul spatiului 

judiciar al UE a noii proceduri privind ordonanta asiguratorie europeana care 

urmareste sa permita indisponibilizarea, in mod eficient si rapid, a fondurilor 

existente in conturile bancare, in cauzele transfrontaliere,

avand in vedere faptul ca, asa cum s-a statuat constant in jurisprudenta Curtii 

Constitutionale (de exemplu Decizia nr. 72/2017 sau Decizia nr. 405/2018), 

autoritatile statului roman s-au angajat, in conformitate cu dispozitiile 

alin. (4) din Constitutia Rom^iei, republicata, sa garanteze ducereaM^rt3^^1id\ 

a obligatiilor rezultate din tratatele constitutive ale UE, din reglemenm^lfeufipu^
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caracter obligatoriu si din actul de aderare, m acest sens, Guvemul fiind abilitat 

din punct de vedere constitutional ca, prin mijloacele pe care le are la mdemana, 
sa garanteze indeplinirea obligatiilor Romaniei fata de UE, 

m considerarea faptului ca, la data de 10 octombrie 2019, Comisia Europeana 

a adoptat Decizia privind scrisoarea de punere in intarziere a Romaniei pentru un 

caz de incMcare 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 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,

dat fiind ca, astfel cum rezulta din scrisoarea de punere in intarziere mai sus 

amintita, Comisia Europeana considera ca, necomunicand informatiile necesare 

pentru aplicarea completa si efectiva a Regulamentului (UE) m. 655/2014 al 

Parlamentului European si al Consiliului de catre autoritatile competente, statul 

roman nu si-a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul art. 50 din acest 

instrument juridic al UE,

avand in atentie faptul ca se impun, cu necesitate, evitarea constatarii aplicMi 

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 const^d in 

aplicarea unor sancjiuni 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 si a impiedica indeplinirea altor obiective de interes public general, 

aceasta cu atat mai mult cu cat existenta sau nu a unei incMcari 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 dg^^£gmisia 

Europeana,

kf %vSafi,
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mtrucat, in vederea conform^ii cu cerintele dreptului UE, astfel cum au fost 

expuse de Comisia Europeana prin scrisoarea de punere in intarziere mentionata, 

in care s-a evidential, in particular, pe de o parte, ca pentru depasirea dificultatilor 

de ordin practic existente in ceea ce priveste objinerea 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 al Parlamentului European §i al 

Consiliului §i, 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 detine un cont bancar in Romania, fiind necesara edictarea, cu 

efect imediat, a unor norme care sa asigure punerea in aplicare previzibila, 

efectiva §i completa a Regulamentului nr. (UE) 655/2014 al Parlamentului 
European si al Consiliului,

avand in vedere ca 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 al Parlamentului 

European si al Consiliului in relatia cu Romania si viceversa, in lipsa unor norme 

nationale referitoare la unele chestiuni, cum ar fi: instantele competente sa 

solutioneze cererea de emitere a unei ordonante asiguratorii europene de 

indisponibilizare a conturilor bancare, precum si unele cai de atac in materie; 

autoritatea romana competenta pentru obtinerea informatiilor privind contul 

bancar al debitorului si metodele de obtinere a acestor date (fiind deja formulate 

solicitari in acest sens din partea autoritatilor din statele membre, dar si nationale)

- generandu-se un impact negativ asupra obiectivului fundamental privind 

recunoasterea reciproca §i imbunatatirea eficacita|ii executarii hotararilor 

judecatoresti in materie in spatiul judiciar al UE, cu afectarea princ^iidui

.

coopered loiale, dar si a dreptului fundamental de acces liber si efeG04a:lj‘u|ti$ie^iv 

consacrat atat in dreptul national, cat si in dreptul UE, L i|^ ""W
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tinand seama de faptul ca legiferarea delegata - legitimata constitutional de 

Curtea Constitutionals in variate ipoteze care necesitau punerea de acord a 

legislatiei nationale cu cea a UE in considerarea iminentei declansarii 

procedurilor de infringement in fata Curtii de Justitie a Uniunii 

Europene/necesitatii evitarii declansarii de catre Comisia Europeans a 

procedurilor de sanctionare (de exemplu, Deciziile Curtii Constitutionale nr. 

802/2009 si nr. 292/2014) - asigurS, in mod prompt si eficace, indeplinirea de 

cStre Romania a obligatiilor care ii revin in calitate de stat membru al UE vizand 

adoptarea masurilor legislative pentru punerea in aplicare completS a 

Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European si al Consiliului, 

cu consecinta evitSrii avansSrii procedurii de infringement si a producerii 

efectelor sale mai sus arState,

in considerarea faptului cS exists posibilitatea ca un demers legislativ ordinar 

sS nu poatS fi finalizat in termen util pentru a se inlStura consecintele mai sus 

amintite sau a se evita perpetuarea acestora, in particular riscul avansSrii 

procedurii de infringement, inclusiv prin pomirea unor proceduri in fata Curtii de 

Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiilor de stat membru al 
UE,

I
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|inand seama de necesitatea inlSturSrii si, dupS caz, a prevenirii producerii 

urmSrilor negative anterior expuse, precum si de faptul cS aspectele mai sus 

menfionate, in particular crearea premiselor indeplinirii angajamentelor asumate 

ca stat membru al UE si preintampinarea declansSrii procedurii in fata Curtii de 

Justifie a Uniunii Europene, vizeazS un interes public §i constituie o situatie 

extraordinarS, a cSrei reglementare nu poate fi amanatS, impunand adoptarea de 

mSsuri imediate pe calea ordonantei de urgentS,

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicatS,

Guvernul Romaniei adopts prezenta ordonanta de ;
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Art.I. - Dupa articolul V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente 

comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1036 din 28 decembrie 2006, 
aprobata cu completari prin Legea nr. 191/2007, cu modiHcarile si 
completarile ulterioare, se introduce un nou articol, art.P, cu urmatorul 
cuprins:

„Art.P. - In vederea aplic^ii Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al 

Parlamentului European al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei 

proceduri pentru ordonanja asiguratorie europeana de indisponibilizare a 

conturilor bancare in vederea facilitarii recuperarii transfrontaliere a datoriilor in 

materie civila si comerciala, se stabilesc urmatoarele reguli:

Art.I. - (1) Cererea de emitere a unei ordonante asiguratorii europene de 

indisponibilizare a conturilor bancare potrivit art. 6 alin. (4) din Regulamentul 

(UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European si al Consiliului se solutioneaza de 

catre instanfa care ar fi fost competenta sa judece procesul in prima instanta.

(2) In aplicarea art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului 

European si al Consiliului, incheierea prin care se respinge cererea de ordonanta 

asiguratorie europeana de indisponibilizare a conturilor bancare poate fi atacata 

la instanta ierarhic superioara celei care a pronuntat incheierea.

(3) Calea de atac prevazuta la art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 

655/2014 al Parlamentului European si al Consiliului este de competenta instantei 

ierarhic superioare celei care a pronuntat incheierea prin care s-a admis cererea 

de ordonanta asiguratorie europeana de indisponibilizare a conturilor bancare.

(4) Caile de atac impotriva executarii ordonantei asiguratorii de 

indisponibilizare a conturilor bancare prevazute la art. 34 din Regulamentul (UE) 

nr. 655/2014 al Parlamentului European si al Consiliului sunt de cpg^^^^ 

instantei de executare.

i
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(5) Caile de atac prevazute la art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al 

Parlamentului European al Consiliului sunt de competenta instanjei ierarhic 

superioare celei prevazute la alin. (3) sau alin. (4) ale prezentului articol, respectiv 

de competenta instantei ierarhic superioare celei prev^ute la art. 35 din acelasi 

regulament; caile de atac se introduc in termen de 30 de zile de la comunicarea 

hotarmi, daca legea nu dispune altfel.

Art.2. - Uniunea Nafionala a Executorilor Judecatoresti este autoritate 

competenta pentru obtinerea informatiilor privind contul bancar in temeiul art. 14 

din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European si al Consiliului. 

In scopul obtinerii acestor informatii, Uniunea Nationala a Executorilor 

Judecatoresti are drept de acces direct la sistemul informatic PatrimVen, pus la 

dispozitie, in conditiile legii, in mod gratuit de catre Ministerul Finantelor 

Publice.-Informatiile astfel obtinute nu pot fi utilizate decat in scopul si in 

conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului 

European si al Consiliului.”.

Art.Il. - La articolul 11 alineatul (1) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu 

modiHcarile si completarile ulterioare, litera b) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
“b) cereri in legatura cu masurile asiguratorii - 100 lei; cand cererile au ca 

obiect instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor se taxeaza 

cu 1.000 lei; cereri de ordonanta asiguratorie europeana de indisponibilizare a 

conturilor bancare, formulate potrivit 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
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materie civila si comerciala -100 lei;”.

PRIM-MINISTRU

Contrasemneaza:

Ministrul justitiei

Marian Catalin Predoiu

Ministrul finantelor publice

Ministru^ ixteme

IciaiFAurescuBogdan

Bucure^ti, \'?) A2-. ^
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