Rumænien

Regulamentul Bruxelles I (reformare) - România

Articolul 65 alineatul (3) - Informații privind modalitatea de stabilire, în conformitate cu dreptul național, a efectelor hotărârilor
menționate la articolul 65 alineatul (2) din Regulament
Articolul 75 litera (a) - denumirea și datele de contact ale instanțelor cărora trebuie să le fie adresate cererile în temeiul articolului
36 alineatul (2), al articolului 45 alineatul (4) și al articolului 47 alineatul (1)
Articolul 75 litera (b) - denumirea și datele de contact ale instanțelor înaintea cărora se introduce o cale de atac împotriva deciziei
privind cererea de refuz al executării în temeiul articolului 49 alineatul (2)
Articolul 75 litera (c) - denumirea și datele de contact ale instanțelor înaintea cărora trebuie introdusă orice cale de atac ulterioară
în temeiul articolului 50
Articolul 75 litera (d) - limbile acceptate pentru traducerea certificatelor privind hotărârile, instrumentele autentice și tranzacțiile
judiciare
Articolul 76 alineatul (1) litera (a) - normele de competență menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (2) din
regulament
Articolul 76 alineatul (1) litera (b) - normele privind citarea părților terțe menționate la articolul 65 din regulament
Articolul 76 alineatul (1) litera (c) - convențiile menționate la articolul 69 din regulament.
Articolul 65 alineatul (3) - Informații privind modalitatea de stabilire, în conformitate cu dreptul național, a efectelor hotărârilor
menționate la articolul 65 alineatul (2) din Regulament
Nu se aplică
Articolul 75 litera (a) - denumirea și datele de contact ale instanțelor cărora trebuie să le fie adresate cererile în temeiul articolului
36 alineatul (2), al articolului 45 alineatul (4) și al articolului 47 alineatul (1)
- în România, tribunalul
Articolul 75 litera (b) - denumirea și datele de contact ale instanțelor înaintea cărora se introduce o cale de atac împotriva deciziei
privind cererea de refuz al executării în temeiul articolului 49 alineatul (2)
- în România, Curtea de Apel
Articolul 75 litera (c) - denumirea și datele de contact ale instanțelor înaintea cărora trebuie introdusă orice cale de atac ulterioară
în temeiul articolului 50
- în România, Înalta Curte de Casație și Justiție
Articolul 75 litera (d) - limbile acceptate pentru traducerea certificatelor privind hotărârile, instrumentele autentice și tranzacțiile
judiciare
Nu se aplică
Articolul 76 alineatul (1) litera (a) - normele de competență menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (2) din
regulament
- în România, articolele 1065-1081 din Cartea a VII-a - Procesul civil internațional, Titlul I - Competența internațională a instanțelor
române din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
Articolul 76 alineatul (1) litera (b) - normele privind citarea părților terțe menționate la articolul 65 din regulament

Nu se aplică
Articolul 76 alineatul (1) litera (c) - convențiile menționate la articolul 69 din regulament.
Tratatul dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Populară Română privind asistența juridică în cauzele civile,
familiale și penale, semnat la Sofia la data de 3 decembrie 1958;
Tratatul dintre Republica Cehă și România privind asistența judiciară în materie civilă, semnat la București la data de 11 iulie
1994;
Convenția dintre Republica Socialistă România și Regatul Greciei de asistență juridică în materie civilă și penală, semnată la
București la data de 19 octombrie 1972;
Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Italiană privind asistența judiciară în materie civilă și penală,
semnată la București la data de 11 noiembrie 1972;
Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Franceză privind asistența juridică în materie civilă și
comercială, semnată la Paris la data de 5 noiembrie 1974;
Tratatul dintre România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, semnat la București
la data de 15 mai 1999;
Tratatul dintre Republica Populară Română și Republica Populară Federativă Iugoslavia (aplicabil în temeiul declarației de
succesiune încheiate cu Slovenia și cu Croația) privind asistența juridică, semnat la Belgrad la data de 18 octombrie 1960;
Tratatul dintre Republica Populară Română și Republica Cehoslovacă (aplicabil în temeiul declarației de succesiune
încheiate cu Slovacia) privind asistența juridică în cauzele civile, familiale și penale, semnat la Praga la data de 25 octombrie
1958;
Convenția dintre România și Regatul Spaniei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie
civilă și comercială, semnată la București la data de 17 noiembrie 1997;
Tratatul dintre Republica Populară Română și Republica Populară Ungară privind asistența juridică în cauzele civile, familiale
și penale, semnat la București la data de 7 octombrie 1958;
Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Austria cu privire la asistența juridică în materia dreptului civil și
de familie și la valabilitatea și transmiterea actelor și Protocolul anexă la convenție, semnate la Viena la data de 17
noiembrie 1965;
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