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Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2
Националните правила относно компетентността, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 от Регламента, са
следните:
в Румъния: членове 1065—1081 от дял I „Международна компетентност на румънските съдилища“ от книга VII
„Международно гражданско производство“ от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс.
Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39
— в Румъния — „трибунал“ (tribunalul) (член 1, алинея 1 от член I2 от Закон № 191/2007 за одобряване на Извънредно
постановление на правителството № 119/2006 относно мерките, необходими за прилагането на определени регламенти
на Общността от датата на присъединяване на Румъния към ЕС, както е изменен; член 95, точка 1, член 1098 и член 1102,
алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс).
Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2
В Румъния — „апелативен съд“ (Curtea de apel) (член 96, точка 2 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален
кодекс).
Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44
Жалба (член 97, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс)
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от
Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все
още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на
информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна
информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
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