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Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă - România

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate
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Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau
care sunt competente să execute o astfel de măsură
Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul
11 alineatul (1)
Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în
conformitate cu articolul 13
Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate
cu articolul 5
Autoritățile competente să emită ordinul de protecție sunt judecătoriile în circumscripția cărora își au domiciliul sau reședința
victimele, conform art. 25 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței în familie, republicată.
Conform unui proiect de act normativ, autoritățile competente să emită ordinul de protecție sunt primele instanțe sesizate,
respectiv judecătoriile. Asupra cererii de eliberare a certificatului instanţa se pronunţă, prin încheiere, dată în camera de consiliu,
fără citarea părţilor. Încheierea prin care cererea a fost admisă nu este supusă niciunei căi de atac. Încheierea prin care cererea a
fost respinsă este supusă apelului, în termen de 5 zile de la comunicare. Certificatul se eliberează persoanei protejate şi se
comunică, în copie, persoanei care reprezintă ameninţarea, care va fi înştiinţată asupra faptului că măsura de protecţie astfel
certificată este recunoscută şi are forţă executorie în toate statele membre ale Uniunii Europene.
Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau
care sunt competente să execute o astfel de măsură
Conform art. 31 alin. 2 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței în familie, republicată, ordinul de
protecție se pune în executare de îndată, de către sau, după caz, sub supravegherea poliţiei.
Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul
11 alineatul (1)
Conform unui proiect de act normativ, în vederea executării pe teritoriul României, a unei hotărâri emise într-un alt stat membru al
UE, prin care s-au dispus măsuri de protecţie necunoscute sau diferite de cele prevăzute de legea română, instanţa română
competentă (judecătoria) ajustează elementele de fapt ale măsurii de protecţie pentru a o face executabilă pe teritoriul României în
condiţiile prevăzute de legea română, dispunând măsuri cu efecte echivalente şi care urmăresc obiective şi interese similare.
Măsura dispusă de instanţa română nu poate produce efecte care să le depăşească pe cele prevăzute de dreptul statului membru
de origine pentru măsura dispusă prin hotărârea pronunţată de instanţa statului membru de origine.
Ajustarea se face, din oficiu sau la cererea părţii interesate, în cadrul soluţionării cererilor având ca obiect încuviinţarea executării
hotărârii sau refuzul recunoaşterii sau executării.
În cazul în care instanţa constată că este necesară ajustarea, va dispune citarea părţilor. Prezenţa procurorului este obligatorie.
Împotriva hotărârii prin care instanţa a procedat la ajustarea hotărârii pronunţate într-un alt stat membru se poate exercita
întotdeauna apel, în 10 zile de la comunicare. Hotărârea pronunţată în apel nu este supusă recursului.
Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în
conformitate cu articolul 13

Conform unui proiect de act normativ, cererile de refuzare a recunoașterii și, după caz, refuzare a încuviinţării executării
(exequatur) hotărârilor privind măsuri de protecţie pronunţate, într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în condiţiile prevederilor
Regulamentului nr. 606/2013, sunt de competenţa judecătoriei.
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