
Domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 privind 
competenþa, recunoaºterea ºi executarea hotãrârilor judecãtoreºti în 

1materie matrimonialã ºi în materia rãspunderii pãrinteºti  

A. Dupã materie, Regulamentul cuprinde norme privind: 

B. Dupã obiectul reglementãrii, Regulamentul cuprinde:

De ce reºedinþã obiºnuitã ºi nu cetãþenie?

! Divorþul, separarea de drept, anularea cãsãtoriei;

! Atribuirea, exercitarea, delegarea, retragerea totalã sau parþialã a 
rãspunderii pãrinteºti (ex. încredinþarea minorilor, stabilirea dreptului 

2de vizitã, tutela, curatela, plasamentul etc.) . 

! Reguli privind competenþa instanþelor de judecatã;

! Reguli privind procedura recunoaºterii ºi executãrii pe teritoriul unui 
stat membru al Uniunii Europene a hotãrârilor judecãtoreºti 
pronunþate într-un alt stat membru;

3
!  Atribuþiile autoritãþilor centrale ale statelor membre desemnate .

 

În contextul mobilitãþii sporite a cetãþenilor în cadrul Uniunii 
Europene, situaþiile în care membrii unei familii nu sunt de aceeaºi 
naþionalitate ori nu locuiesc în acelaºi stat membru nu mai reprezintã 
un caz excepþional. Din aceastã cauzã s-a decis ca temeiul de 
competenþã stabilit prin prezentul Regulament în materia rãspunderii 
pãrinteºti sã fie conceput în funcþie de interesul superior al copilului ºi, 
în special, de criteriul proximitãþii. Prin urmare, nu cetãþenia copilului 
va determina identificarea instanþei competente a se pronunþa asupra 
unei cereri privind rãspunderea pãrinteascã, ci locul reºedinþei 
obiºnuite a copilului, cu excepþia unor cazuri de schimbare a 
reºedinþei copilului sau ca urmare a unui acord încheiat între titularii 
rãspunderii pãrinteºti.

Reºedinþa obiºnuitã este o noþiune de fapt, ce va trebui doveditã 
de la caz la caz. Generic, ea ar putea reprezenta locul în care o 
persoanã îºi desfãºoarã în mod normal activitatea zilnicã, fãrã a þine 
seama de absenþele temporare pentru vacanþe, vizite la prieteni ºi 
rude, tratamente medicale sau, în absenþa informaþiilor, locul de 
reºedinþã legal sau înregistrat.

_________________
1
 În vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepþia Danemarcei.

2 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 nu se aplicã în materie de filiaþie, adopþie, stabilire 
nume minor, emancipare, obligaþie de întreþinere, acte fiduciare ºi succesiuni ori în 
privinþa mãsurilor luate ca urmare a sãvârºirii de cãtre minor a unor fapte penale.
3 În România, Autoritatea Centralã desemnatã este Ministerul Justiþiei, Direcþia Drept 
Internaþional ºi Cooperare Judiciarã, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureºti

Vreau sã divorþez. Cãrei instanþe trebuie sã mã adresez?

 Vreau sã obþin o hotãrâre definitivã sau provizorie de încredinþare 
a minorului. Instanþa competentã. 

 A. Regula:

B. Excepþii:

 

 Indiferent de locul unde a fost încheiatã cãsãtoria sau de cetãþenia 
avutã de soþi, cererea de divorþ poate fi introdusã în faþa instanþelor 
competente din statul:

! reºedinþei obiºnuite a soþilor sau

! ultimei reºedinþe obiºnuite a soþilor în condiþiile în care unul dintre ei 
încã locuieºte acolo sau

! reºedinþei obiºnuite a pârâtului sau

! reºedinþei obiºnuite a unuia dintre soþi (în caz de cerere comunã) sau

! reºedinþei obiºnuite a reclamantului, în cazul în care acesta a locuit 
acolo cel puþin un an, imediat înaintea introducerii cererii sau

! reºedinþei obiºnuite a reclamantului, în cazul în care acesta a locuit 
acolo cel puþin ºase luni, imediat înaintea introducerii cererii ºi în cazul în 
care acesta este fie cetãþean al statului membru respectiv, fie, în cazul 
Regatului Unit ºi al Irlandei, are "domiciliul" în acel loc.

Cererea de divorþ poate fi introdusã ºi în statul de cetãþenie a celor doi 
soþi sau, în cazul Regatului Unit ºi al Irlandei, în statul "domiciliului" 
comun.

 instanþa competentã sã se pronunþe într-o cerere având ca 
obiect încredinþarea unui minor este cea de la reºedinþa obiºnuitã a 
copilului la momentul sesizãrii (indiferent de cetãþenia acestuia ori a 
pãrinþilor sãi). 

 

Instanþa competentã sesizatã cu o cerere de divorþ, separare de drept 
sau anulare a cãsãtoriei va fi competentã sã se pronunþe ºi în privinþa 
unei cereri de încredinþare a minorului doar dacã cel puþin unul dintre soþi 
exercitã rãspunderea pãrinteascã faþã de copil ºi competenþa 
instanþelor a fost acceptatã expres sau în orice alt mod neechivoc de 
cãtre soþi ºi de cãtre titularii rãspunderii pãrinteºti, la data sesizãrii 
instanþei judecãtoreºti, iar aceasta este în interesul superior al copilului.

Va fi competentã instanþa din statul membru cu care minorul are o 
strânsã legãturã, în special datoritã faptului cã unul dintre titularii 
rãspunderii pãrinteºti îºi are reºedinþa obiºnuitã aici sau copilul este 
cetãþean al respectivului stat membru, în cazul în care competenþa 
respectivei instanþe a fost acceptatã în mod expres sau în orice alt mod 
neechivoc de cãtre toate pãrþile la procedurã la data sesizãrii, iar 
competenþa este în interesul superior al copilului.

Instanþa judecãtoreascã dintr-un stat membru competentã pentru a 
soluþiona cauza pe fond poate, în cazul în care considerã cã o instanþã 
dintr-un alt stat membru cu care copilul are o legãturã specialã este mai 
bine plasatã pentru a soluþiona cauza sau o parte specificã a acesteia 
ºi atunci când acest lucru serveºte interesul superior al copilului, sã 
suspende procedura sau respectiva parte a acesteia ºi sã invite pãrþile 
sã depunã o cerere la instanþa judecãtoreascã din acest alt stat 
membru ori sã solicite instanþei judecãtoreºti din alt stat membru sã-ºi 
exercite competenþa.

Convenþia de la Haga din 1980, în vigoare în toate statele membre ale 
Uniunii Europene, se aplicã atunci când un minor sub 16 ani este 
deplasat din statul reºedinþei sale obiºnuite într-un alt stat, ori este 
reþinut în acest al doilea stat prin încãlcarea drepturilor de care se 
bucurã unul din titularii rãspunderii pãrinteºti. De regulã, situaþia 
intervine între pãrinþii unui copil ori între pãrinþi ºi bunici, una din pãrþi 
fiind cea care deplaseazã/reþine ilicit un copil în alt loc decât cel al 
reºedinþei sale obiºnuite.

Atunci când dreptul de încredinþare este exercitat în comun de ambii 
pãrinþi ai unui minor (conform legii statului pe teritoriul cãruia aceºtia îºi 
au reºedinþa obiºnuitã), niciunul dintre cei doi nu va putea decide 
singur în privinþa schimbãrii reºedinþei copilului într-un alt stat, fiind 
nevoie, de regulã, de acordul expres al celuilalt pãrinte ori de 
aprobarea instanþei de judecatã competente.  

Instanþele din statul membru în care a fost deplasat copilul sau a fost 
reþinut ilicit vor deþine competenþa de a se pronunþa asupra cererii de 
înapoiere întemeiatã pe Convenþia de la Haga din 1980. În ipoteza în 
care cererea de înapoiere ar fi respinsã, hotãrârea va putea fi totuºi 
înlocuitã cu o hotãrâre ulterioarã a instanþei din statul membru al 
reºedinþei obiºnuite a copilului înaintea deplasãrii sale sau a reþinerii 
sale ilicite. Dacã aceastã hotãrâre implicã înapoierea copilului, 
înapoierea va fi realizatã fãrã a fi necesarã recurgerea la vreo 
procedurã pentru recunoaºterea ºi executarea hotãrârii în cauzã în 
statul membru în care se aflã copilul rãpit.

În cazul în care copilul se mutã în mod legal dintr-un stat membru în 
altul ºi dobândeºte o nouã reºedinþã obiºnuitã, instanþa 
judecãtoreascã din statul membru al fostei reºedinþe obiºnuite a 
copilului rãmâne competentã pe o perioadã de 3 luni de la mutare, 
pentru modificarea unei hotãrâri privind dreptul de vizitã pronunþatã în 
acest stat membru înainte de mutarea copilului, dacã titularul dreptului 
de vizitã acordat prin respectiva hotãrâre continuã sã locuiascã în mod 
obiºnuit în statul membru al fostei reºedinþe obiºnuite a copilului.

 Convenþia de la Haga din 1980 privind aspectele civile ale rãpirii 
internaþionale de copii. Ce trebuie sã ºtiu dacã doresc sã mã mut 
într-o altã þarã împreunã cu copilul meu?

Vreau sã beneficiez de un drept de vizitã a copilului meu care are 
reºedinþa obiºnuitã într-un alt stat membru al Uniunii Europene. 
Cãrei instanþe trebuie sã mã adresez?



· În cazul în care nu existã nicio hotãrâre judecãtoreascã referitoare 
la dreptul de vizitã ori au trecut mai mult de 3 luni de la momentul 
mutãrii legale a copilului într-un alt stat membru, instanþa competentã 
a se pronunþa asupra unei cereri privind stabilirea unui drept de vizitã 

1va fi cea de la locul actualei reºedinþe obiºnuite a copilului .

Conform art. 64 din Legea nr. 192/2006 privind medierea ºi 
organizarea profesiei de mediator, pot fi rezolvate prin mediere 
neînþelegerile dintre soþi privind continuarea cãsãtoriei, exerciþiul 
drepturilor pãrinteºti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuþia 
pãrinþilor la întreþinerea copiilor, precum ºi orice alte neînþelegeri care 
apar în raporturile dintre soþi cu privire la drepturi de care ei pot 
dispune potrivit legii.

Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii sã nu contravinã 
interesului superior al copilului, va încuraja pãrinþii sã se concentreze 
în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilitãþii 
pãrinteºti, separaþia în fapt sau divorþul sã nu impieteze asupra 
creºterii ºi dezvoltãrii acestuia.

Parcurgerea procedurii de mediere poate duce la identificarea unor 
soluþii convenabile pentru toate pãrþile implicate în conflict, 
prezentând avantajul de a economisi timpul ºi banii pe care un litigiu 
în faþa instanþei l-ar presupune. 

 Pentru actualizarea actelor de stare civilã pe baza unei hotãrâri 
pronunþate în alt stat membru în materie de divorþ, separare de corp 
sau anulare a cãsãtoriei care nu mai poate fi supusã nici unei cãi de 
atac în conformitate cu dreptul respectivului stat membru, nu este 
necesarã nicio procedurã. Pentru actualizarea datelor din registrul de 
stare civilã, hotãrârea strãinã de divorþ va trebui însoþitã de certificatul 
prevãzut la Anexa I din Regulament, eliberat la cerere de instanþa 
judecãtoreascã sau de autoritatea competentã din statul membru de 
origine.

 Hotãrârile judecãtoreºti pronunþate într-un stat membru cu privire 
la exercitarea rãspunderii pãrinteºti faþã de un copil, care sunt 
executorii în acel stat ºi care au fost notificate sau comunicate, se 
executã într-un alt stat membru dupã ce s-a încuviinþat executarea la

_________________
1 Cu excepþiile prevãzute anterior, vezi rubrica “Vreau sã obþin o hotãrâre definitivã sau 
provizorie de încredinþare a minorului. Instanþa competentã”.

 Medierea sau soluþionarea amiabilã a conflictelor de familie.

Am obþinut o hotãrâre judecãtoreascã de divorþ sau de 
încredinþare într-un stat membru al Uniunii Europene. Cum pot 
beneficia de efectele sale într-un alt stat membru? Acte 
necesare. 

A.

B.

cererea oricãrei pãrþi interesate. Competenþa aparþine tribunalului. 
Partea interesatã va trebui sã prezinte:
! o copie a hotãrârii care sã întruneascã toate condiþiile necesare în 
vederea stabilirii autenticitãþii sale;
! certificatul prevãzut la Anexa II din Regulament, eliberat la cerere de 
instanþa judecãtoreascã sau de autoritatea competentã din statul 
membru de origine;
! originalul sau o copie certificatã pentru conformitate a documentului 
care stabileºte cã actul de sesizare a instanþei sau un act echivalent a 
fost notificat sau comunicat pãrþii care nu s-a prezentat ori orice 
document care aratã cã pârâtul a acceptat hotãrârea în mod neechivoc 
(doar în cazul în care este vorba despre o hotãrâre în lipsã).

 Înapoierea copilului care rezultã dintr-o hotãrâre judecãtoreascã 
executorie pronunþatã într-un stat membru ulterior pronunþãrii unei 
hotãrâri de neînapoiere în conformitate cu articolul 13 din Convenþia de 
la Haga din 1980, este recunoscutã ºi executorie într-un alt stat membru 
fãrã sã fie necesarã încuviinþarea executãrii ºi fãrã sã fie posibil sã se 
opunã recunoaºterii sale, în cazul în care hotãrârea a fost certificatã în 
statul membru de origine utilizând formularul al cãrui model este 
prevãzut în anexa IV din Regulament.

 Dreptul de vizitã acordat printr-o hotãrâre judecãtoreascã executorie 
pronunþatã într-un stat membru este recunoscut ºi are forþã executorie 
într-un alt stat membru fãrã sã fie necesarã încuviinþarea executãrii ºi 
fãrã sã fie posibil sã se opunã recunoaºterii acesteia în cazul în care 
hotãrârea a fost certificatã în statul membru de origine utilizând 
formularul al cãrui model este prevãzut în anexa III din Regulament.

! Procedura plasamentului de minori într-o familie substitutivã sau într-
un centru de plasament aflat pe teritoriul unui alt stat membru (art. 56)
! Competenþa instanþelor de judecatã pentru luarea unor mãsuri 
provizorii sau asiguratorii cu privire la persoanele sau bunurile prezente 
într-un stat membru chiar dacã, în temeiul Regulamentului, o instanþã 
dintr-un alt stat membru este competentã pentru soluþionarea cauzei pe 
fond (art. 20) ;

· În conformitate cu dreptul statului membru în materie de protecþie a 
datelor cu caracter personal, autoritãþile centrale coopereazã între ele 
ori cu titularul rãspunderii pãrinteºti în vederea obþinerii ºi schimbului de 
informaþii privind situaþia copilului, privind orice procedurã în curs 
referitoare la un copil, facilitarea comunicãrilor între instanþele 
judecãtoreºti etc. (art. 55).

Adrese Internet utile:

· ; 

·  (Re eaua Judiciarã Europeanã în Materie Civilã ºi 

Comercialã) ;

·  (Atlasul 
Judiciar European în Materie Civilã) ;

·  

C.

D.

Alte aspecte reglementate de Regulament :

www.just.ro

http://ec.europa.eu/civiljustice/

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_ro.htm

www.cmediere.ro
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