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Brexit și Justiția civilă 
 

Informații actualizate privind instrumentele aplicabile sau cu relevanță în 
cooperarea judiciară în materie civilă, ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (Brexit). 

Elementul de noutate îl reprezintă acceptarea de către Regatul Unit al Marii Britanii a 
aderării României la Convenția de la Haga din 1970, instrument care va deveni aplicabil între 
cele două state în ceea ce privește comisiile rogatorii internaționale, precum şi depunerea 
de către Regatul Unit a instrumentelor de aderare la Convențiile de la Haga din 2005 şi din 
2007. 

Trecem mai jos în revistă instrumentele juridice aplicabile cu acest stat la încheierea 
perioadei de tranziție din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, 
care va avea loc în data de 31 decembrie 2020. 

Vă reamintim faptul că, până la încheierea perioadei de tranziție, cooperarea judiciară în 
materie civilă şi comercială este reglementată de art. 66-69 din Acordul privind retragerea 
(anexate). 

 
Apostila  Convenţia de la Haga cu privire 

la suprimarea cerinţei 
supralegalizării actelor oficiale 
străine, adoptată la Haga la 5 
octombrie 1961 

Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin 
Legea nr. 52/2000, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Comunicarea 
actelor  

Convenție privind notificarea şi 
comunicarea în străinătate a 
actelor judiciare şi 
extrajudiciare în materie civilă 
sau comercială, adoptată la 
Haga la 15 noiembrie 1965  

Legea nr. 124/2003  pentru aderarea României la 
Convenția privind notificarea şi comunicarea în 
străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în 
materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 
noiembrie 1965 publicată în M.Of. nr. 265 din 16 
aprilie 2003 

Obținerea de 
probe*  
  

Convenție privind obținerea de 
probe în străinătate în materie 
civilă sau comercială, adoptată 
la Haga la 18 martie 1970 
  

Legea nr. 175/2003 pentru aderarea României la 
Convenția privind obținerea de probe în străinătate în 
materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 
martie 1970, publicată în M.Of. nr. 331 din 15 mai 
2003 
  

Ajutorul public 
judiciar  

Acordul european asupra 
transmiterii cererilor de 
asistenţă judiciară, adoptat la 
Strasbourg la 27 ianuarie 1977,  

Legea nr.356/2005 pentru ratificarea Acordului 
european asupra transmiterii cererilor de asistenţă 
judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977 

Aspectele civile 
ale răpirii 
internaționale de 
copii 

Convenția de la Haga din 25 
octombrie 1980 asupra 
aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii 

Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la 
Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra 
aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii 

Recunoașterea 
hotărârilor civile 
şi comerciale, de 
familie şi 
răspundere 
părintească  

Cartea a VII-a C.pr.civ., pentru 
procesele începute după 
31.12.2020. 
 

Întrucât domeniul Convenției de la Haga din 1970 
privind recunoașterea hotărârilor de divorț și a 
separării de drept se află în competența externă 
exclusivă a UE, UE va trebui să autorizeze toate cele 
15 SM, care nu sunt parte (inclusiv România) pentru a 
o ratifica / adera, printr-o decizie a Consiliului care 
va trebui adoptată în unanimitate, întrucât este un 
instrument din domeniul dreptului familiei.  

                                            
* Opinia Comisiei este aceea că tratatele bilaterale (în cazul RO, Convenție între Republica Socialistă România şi Regatul Unit 

al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială, ratificată prin Decretul nr.  

432/1978, publicat în B. Of. nr. 104 din 16 noiembrie 1978) nu se aplică deoarece acestea au fost înlocuite de instrumentele 

UE.  
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Competenţa, 
legea aplicabilă, 
recunoaşterea, 
executarea şi 
cooperarea cu 
privire la 
răspunderea 
părintească şi 
măsurile privind 
protecţia copiilor 

Convenţia privind competenţa, 
legea aplicabilă, recunoaşterea, 
executarea şi cooperarea cu 
privire la răspunderea 
părintească şi măsurile privind 
protecţia copiilor, adoptată la 
Haga la 19 octombrie 1996 

Lege nr. 361/2007 pentru ratificarea Convenţiei 
privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, 
executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea 
părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, 
adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, publicată in 
Monitorul Oficial, nr. 895 din 28/12/2007 
 

Obținerea 
conținutului 
dreptului străin 

Convenţia europeană în 
domeniul informaţiei asupra 
dreptului străin şi Protocolul 
adiţional  
 

Hotărârea nr. 153/1991  prin care România a aderat 
la Convenţia europeană în domeniul informaţiei 
asupra dreptului străin şi Protocolul adiţional  

Obligații de 
întreținere  

Convenţia de la Haga din 
23.11.2007 privind obţinerea 
pensiei de întreţinere pentru 
copii şi alţi membri ai familiei, 
pentru procesele începute după 
31.12.2020 
 
 
 

Convenţia de la Haga din 23.11.2007 privind 
obţinerea pensiei de întreţinere pentru copii şi alţi 
membri ai familiei a fost semnată de către UE în 
numele SM le UE, prin Decizia 2011/220/UE a 
Consiliului UE din 31.03.2011, și aprobată prin decizia 
Consiliului UE 2011/432/UE  din 09.06.2011. 
UK a depus la 28.9.2020 instrumentul de aderare la 
Convenție, care va produce efecte efecte de la 
1.1.2021. 

Alegerea instanței 
competente  

Convenția de la Haga din 30 
iunie 2005 privind acordurile de 
alegere a forului 

Convenția de la Haga din 30 iunie 2005 privind 
acordurile de alegere a forului a fost semnată, 
respectiv aprobată de către UE în numele SM ale UE 
prin Decizia 2009/397/CE a Consiliului din 
26.02.2009, respectiv Decizia Consiliului 
2014/887/UE din 04.12.2014 cu privire la aprobarea, 
în numele UE. 
UK a depus la 28.9.2020 instrumentul de aderare la 
Convenție, care va produce efecte efecte de la 
1.1.2021. 
 

Competența 
jurisdicţională  

Pentru materii care intră în 
domeniul de aplicare al 
instrumentelor UE, se vor aplica 
aceste instrumente, cu excepţia 
cazului în care acestea trimit la 
dreptul naţional, aşa cum este 
art. 6(1) din Regulamentul (UE) 
nr. 1215/2012. În acest caz va fi 
aplicabilă Cartea a VII-a din 
C.pr.civ., precum şi pentru 
materiile care nu intră în 
domeniul de aplicare al 
instrumentelor UE 

Convenția cu privire la competența judiciară şi la 
executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, 
adoptată la Lugano la 30 octombrie 2007 a fost 
semnată de UE în numele SM ale UE prin Decizia 
Consiliului nr. 2007/712/EC din 15.10.2007. Prin 
Decizia Consiliului UE nr. 2009/430/EC din 27.11.2008 
a fost aprobată ratificarea, în numele C.E., a 
Convenţiei de la Lugano din 2007 şi a fost stabilit 
conţinutul declaraţiei care a fost făcută cu ocazia 
depunerii instrumentului de ratificare.    
Întrucât UK a devenit parte la Convenţie în calitate 
de stat membru, aceasta nu se va aplica prin 
succesiune Regatului Unit, ci acesta va trebui să 
demareze procedura de semnare și ratificare. 

Despăgubirea 
victimelor 
infracţiunilor 
violente 

Convenţia Consiliului Europei 
privind despăgubirea victimelor 
infracţiunilor violente, adoptată 
la Strasbourg la 24 noiembrie 
1983 

Legea nr. 304/2005 pentru ratificarea Convenţiei 
Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor 
infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 
noiembrie 1983 

 
Informațiile de mai sus sunt disponibile și pe Intranet. Întrebări și clarificări suplimentare 
pot fi trimise la adresele: e-mail: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro 
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