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Rezumat  

Evaluarea impactului privind 

Propunere de  

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 
13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și 

extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) 

 

A. Necesitatea de a acționa 

De ce? Care este problema abordată?  

Regulamentul prevede modalitățile de notificare sau comunicare a actelor judiciare și extrajudiciare în materie 
civilă sau comercială și norme clare privind transmiterea acestora dintr-un stat membru în altul. Acesta prevede 
standarde minime în ceea ce privește protecția dreptului la apărare și stabilește condiții legale uniforme pentru 
notificarea sau comunicarea unui act prin intermediul serviciilor de curierat, în mod direct, la nivel transfrontalier. 
 
În prezent, există aproximativ 3,4 milioane de acțiuni de drept civil și comercial cu implicații transfrontaliere în 
fiecare an. În cazul în care cel puțin una dintre părți își are reședința într-un alt stat membru decât cel în care se 
desfășoară acțiunea, instanțele aplică regulamentul, adesea de mai multe ori în cursul acțiunii. Buna funcționare 
a regulamentului este indispensabilă pentru a se asigura accesul la justiție, un proces echitabil pentru părți și 
evitarea întârzierilor și a costurilor suplimentare în cadrul acțiunii. De exemplu, notificarea sau comunicarea 
necorespunzătoare a actului de sesizare a instanței este, de departe, motivul cel mai des invocat pentru a refuza 
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești. 
 
În prezent, contactele dintre organismele de transmitere și cele de primire a actelor în scopul notificării sau 
comunicării se fac aproape exclusiv pe suport de hârtie, ceea ce le face ineficiente și costisitoare. De asemenea, 
nu există în practică posibilitatea de a notifica sau comunica acte în format electronic unui beneficiar în cauze 
transfrontaliere, cu toate că unele state membre au introdus sau sunt în curs de introducere a acestei posibilități 
la nivel intern. Această inițiativă abordează necesitatea de a moderniza și, în special, a digitaliza procesul de 
notificare sau comunicare a actelor în străinătate. Aceasta abordează, de asemenea, o serie de alte lacune 
identificate în regulament cu ocazia evaluării funcționării sale. Aceste lacune generează întârzieri și costuri 
pentru cetățeni și întreprinderi, precum și pentru statele membre, o protecție deficientă a drepturilor procedurale, 
precum și complexitate și insecuritate juridică. Principalele probleme identificate sunt următoarele: 

 circumstanțele care au condus la o calitate insuficientă a documentației legată de notificarea sau 

comunicarea prin intermediul serviciilor de curierat;  

 restricția sau inaccesibilitatea notificării sau comunicării directe în context transfrontalier în multe state 

membre, chiar și în cele în care acest lucru este posibil la nivel național;  

 deficiențe în ceea ce privește claritatea normelor prin care se asigură protecția drepturilor procedurale 

ale părților în ceea ce privește cerințele de traducere și hotărârile judecătorești pronunțate în lipsă și  

 o preferință pentru metodele fictive sau alternative de notificare sau comunicare la nivel intern în locul 

celor prevăzute în regulament.  

 
Părțile interesate afectate sunt cetățenii și întreprinderile, atunci când sunt părți la proceduri judiciare, 
întreprinderile, atunci când sunt furnizori de servicii, de exemplu, servicii de curierat sau de consultanță IT, 
autoritățile judiciare și publice din statele membre și profesioniștii în domeniul dreptului (în special judecătorii și 
avocații). 
 
Această inițiativă este strâns legată de inițiativa privind cooperarea dintre instanțele statelor membre pentru 

obținerea de probe în materie civilă sau comercială, reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1206/2001. Cele 

două inițiative sunt strâns interconectate cu prioritatea Comisiei de digitalizare și e-justiție și urmează eforturile 

paralele depuse în domeniul justiției penale (privind probele electronice), cu scopul de a crea condiții de 
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concurență echitabile în domeniul justiției civile și penale. Acestea se bazează pe realizările și standardele 

juridice existente din legislația UE (e-CODEX și Regulamentul e-IDAS). 

Ce se așteaptă de la această inițiativă?  

Se preconizează ca inițiativa să îmbunătățească în continuare eficiența și rapiditatea procedurilor judiciare și să 
asigure o bună administrare a justiției în cazurile cu implicații transfrontaliere. În acest fel, va contribui la 
îmbunătățirea funcționării pieței interne și la reducerea costurilor inutile, protejând sau îmbunătățind în același 
timp drepturile la apărare. Inițiativa va accelera și va simplifica și mai mult mecanismul de cooperare pentru 
asistența judiciară transfrontalieră, în special prin adaptarea sistemului la evoluțiile tehnice, prin exploatarea 
avantajelor oferite de digitalizare și prin crearea unei mai mari transparențe în localizarea unui destinatar. De 
asemenea, aceasta va îmbunătăți în continuare securitatea juridică și eficiența prin facilitarea utilizării unor 
metode rapide de notificare sau comunicare precum serviciile de curierat și notificarea sau comunicarea directă, 
prin clarificarea domeniului de aplicare al regulamentului și al rolului acestuia în protejarea drepturilor 
procedurale ale părților.  

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?  

Inițiativa are o valoare adăugată clară la nivelul UE, deoarece va îmbunătăți eficiența și celeritatea procedurilor 
judiciare prin simplificarea și accelerarea mecanismelor de cooperare pentru notificarea sau comunicarea 
actelor. În acest fel, inițiativa va îmbunătăți administrarea justiției în cazurile cu implicații transfrontaliere. Prin 
însăși natura sa, cooperarea între statele membre în cazurile în care actele sunt notificate sau comunicate 
transfrontalier nu poate fi reglementată în mod eficient la nivel individual, național.  

B. Soluții 

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o opțiune 
preferată? De ce?  

 
Au fost analizate o serie de opțiuni, de la măsuri fără caracter legislativ la o acțiune legislativă ambițioasă. 
Printre aceste opțiuni se numără furnizarea de informații pe portalul e-justiție (de exemplu, instrumente și funcții 
de căutare), modificarea regulamentului pentru a clarifica anumite dispoziții (de exemplu, cu privire la garanțiile 
procedurale, cum ar fi dreptul de a refuza notificarea sau comunicarea de acte) instituirea unor obligații juridice 
pentru statele membre (de exemplu, să faciliteze procesul de căutare a unei adrese, dar propunându-se un set 
de instrumente alternative pentru a realiza acest lucru). 
 
Opțiunea preferată este un pachet de politici care:  

 obligă statele membre să comunice și să facă schimb de acte printr-un canal electronic securizat (cum 

ar fi e-CODEX);  

 introduce notificarea sau comunicarea electronică transfrontalieră ca metodă acceptată în temeiul 

regulamentului, sub rezerva anumitor condiții;  

 clarifică caracterul standard uniform al condițiilor existente pentru notificarea sau comunicarea prin 

intermediul serviciilor de curierat;  

 extinde utilizarea notificării sau comunicării directe și introducerea principiul „digital în mod implicit”;  

 obligă statele membre să faciliteze procesul de căutare a unei adrese (cel puțin) printr-o măsură dintr-o 

serie de instrumente alternative;  

 codifică jurisprudența relevantă a CJUE, prin specificarea în regulament că acesta se aplică nu numai 

actelor care provin de la o autoritate judiciară sau publică (de exemplu, un notar), ci și actelor private în 

cazul în care notificarea sau comunicarea formală a acestora este necesară pentru a dovedi sau pentru 

a proteja drepturile reclamantului;  

 modifică regulamentul pentru a clarifica dispozițiile privind dreptul de a refuza notificarea sau 

comunicarea de acte;  

 introduce noi norme pentru o mai bună protecție a pârâtului împotriva efectelor hotărârilor pronunțate în 

lipsă;  

 codifică faptul că utilizarea metodelor fictive este permisă împotriva părților străine și 

 clarifică furnizarea de informații pe portalul e-justiție.  
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Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?  

 
Părțile interesate au fost întrebate cu privire la implicarea acestora în cadrul procedurilor judiciare 
transfrontaliere și cu privire la preferințele lor. 73 % din părțile interesate au răspuns că au fost implicate în 
proceduri judiciare transfrontaliere și peste 70 % au fost implicate în cazuri în care regulamentul a trebuit să fie 
aplicat. Digitalizarea s-a bucurat de un sprijin puternic: 61 % din respondenți au fost de acord, iar 39 % din 
aceștia au fost în general de acord că utilizarea mijloacelor electronice ar trebui să devină standardul implicit în 
comunicarea dintre autoritățile/agențiile implicate în cooperarea judiciară transfrontalieră în materie civilă. Ideea 
de asistență judiciară pentru a găsi locul unde se află o persoană într-un alt stat membru a fost, de asemenea, 
sprijinită de o largă majoritate a respondenților, 55 % fiind întru totul de acord și 33 % fiind de acord în general. 
În ceea ce privește notificarea sau comunicarea directă, 35 % din respondenți au fost întru totul de acord și 
46 % de acord în general cu ideea ca persoanelor competente (de exemplu, executorilor judecătorești sau 
agenților de procedură) să li se poată cere direct din străinătate, în toate statele membre, să efectueze 
notificarea sau comunicarea actelor pe teritoriul lor. 43 % din părțile interesate care au răspuns au fost întru totul 
de acord și 47 % au fost de acord în general că ar fi benefic să se asigure un nivel uniform de protecție pentru 
pârâții din alt stat membru care nu s-au prezentat în fața instanței. 
 

C. Impactul opțiunii preferate 

Care sunt beneficiile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune preferată)?  

 
Pachetul preferat de politici aduce beneficii, în special prin reducerea costurilor și a întârzierilor (de exemplu, 
prin introducerea unui sistem de comunicații electronice și prin încurajarea comunicării sau notificării electronice 
de acte). S-ar reduce astfel și efectele negative asupra mediului, asigurându-se în același timp coerența cu alte 
instrumente juridice. 
 
În mod concret, eficacitatea regulamentului ar fi îmbunătățită prin introducerea e-CODEX ca instrument de 
comunicare obligatoriu între agenții. Facilitarea notificării sau comunicării electronice și directe va contribui, de 
asemenea, la îmbunătățirea eficacității și rapidității procedurilor și la reducerea costurilor pentru cetățeni și 
întreprinderi. Pachetul preferat ar contribui, de asemenea, într-o mare măsură, la îmbunătățirea accesului la 
justiție și a securității juridice, întrucât include măsuri care clarifică ambiguitățile și facilitează localizarea 
destinatarilor. Pachetul ar îmbunătăți coerența internă și externă a regulamentului. Dispozițiile sale privind 
notificarea sau comunicarea pe cale electronică a actelor și privind comunicarea electronică ar urma să fie 
aliniate la standardele necesare privind protecția datelor. Se preconizează, de asemenea, ca pachetul să reducă 
în mod considerabil impactul regulamentului asupra mediului, întrucât ar înlocui comunicarea pe suport de hârtie 
dintre autoritățile desemnate cu notificarea sau comunicarea pe cale electronică de acte și cu utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare. 
 

Care sunt costurile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune preferată)? 

Se preconizează că pachetul de politici va genera unele costuri pentru statele membre, dar că va aduce 
beneficii semnificative pentru cetățenii și întreprinderile implicate în proceduri transfrontaliere. Cele mai mari 
costuri pentru statele membre sunt legate de implementarea e-CODEX ca instrument obligatoriu pentru agențiile 
de transmitere și de primire. Aceste costuri sunt totuși destul de limitate sau unice, în timp ce beneficiile sunt 
durabile. În ansamblu, beneficiile depășesc clar costurile. 
 

Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor?  

 
Pachetul preferat de politici ar aduce beneficii pentru întreprinderile implicate în proceduri transfrontaliere.  
Ar genera economii de timp pentru întreprinderile părți la proceduri juridice, deoarece se introduc proceduri mai 

eficiente de notificare sau comunicare. Acest lucru, la rândul său, ar urma să reducă onorariile plătite avocaților, 

în special în situații care ar putea da naștere la litigii, deoarece regulamentul oferă clarificări. Pentru 

întreprinderile implicate în notificarea sau comunicarea de acte (de exemplu, agenți de procedură, executori 

judecătorești), se preconizează ca veniturile globale generate de notificarea sau comunicarea solicitată în 

temeiul regulamentului să se majoreze într-o anumită măsură, întrucât integrarea în continuare a pieței interne 
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face ca numărul de proceduri transfrontaliere să sporească. În ceea ce privește întreprinderile care oferă servicii 

în diferite sectoare, veniturile comerciale pot migra între tipuri de întreprinderi: cei care vor avea beneficii sunt 

cei care oferă servicii de consultanță IT, servicii de distribuție electronică înregistrată (ERDS), furnizorii de 

internet și de servicii de telecomunicații, de servicii de stocare în cloud și furnizorii de servicii de arhivare digitală; 

cei care ar putea să sufere un impact economic cel puțin neutru sau negativ sunt executorii judecătorești și 

agenții de procedură privați, precum și furnizorii de hârtie și de materiale de birou.  

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și asupra administrațiilor naționale?  

 
Pachetul propus nu va presupune costuri semnificative pentru administrațiile naționale, dar nici nu va crea 

economii. Se așteaptă ca autoritățile publice naționale să beneficieze de reducerea costurilor aferente serviciilor 

de curierat, de economii de timp datorită unor procedurilor legale mai eficiente și de reducerea sarcinilor 

administrative și a costurilor cu forța de muncă. Introducerea e-CODEX va presupune anumite costuri, dar va 

reduce costurile privind serviciile de curierat pe termen lung.  

Vor exista și alte efecte semnificative?  

Pachetul propus va avea un impact pozitiv asupra cooperării judiciare, deoarece s-ar îmbunătăți comunicarea 

dintre statele membre într-un mod simplu și sigur și, în special prin intermediul portalului e-justiție, s-ar furniza 

informații privind metodele și costurile aferente unor proceduri rapide și eficace de comunicare și notificare 

transfrontalieră a actelor. Pachetul va îmbunătăți securitatea juridică și accesul la justiție, deoarece va 

îmbunătăți drepturile procedurale ale părților la procedură. În plus, aceasta va contribui la modernizarea 

administrației publice (inclusiv judiciare), la realizarea interoperabilității transfrontaliere și va facilita interacțiunea 

cu cetățenii, în concordanță cu Strategia privind piața unică digitală și cu Strategia privind e-guvernarea.  

D. Acțiuni subsecvente 

Când va fi revizuită politica?  

Impactul inițiativei propuse va fi evaluat într-un raport pe care Comisia îl va întocmi la cinci ani de la intrarea în 
vigoare a instrumentului modificat.  

 


