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România
Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)
Normele interne de competenţă prevăzute la art. 3 alin. 2 şi la art. 4 alin. 2 sunt următoarele:
în România: art. 1066 – 1082 din Cartea a VII-a Procesul civil internaţional, Titlul I competenţa internaţională a instanţelor române din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă
Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39
- în România, „tribunalul” (art. 1 alin. (1) din art. I 2 din Legea nr. 191/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru
aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE, cu modificările şi completările ulterioare; art. 95 pct. 1 din Codul de procedură
civilă)
Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)
În România, „Curtea de apel” (art. 96 pct. 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).
Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44
recursul (art. 97 pct. 1 din Codul de procedură civilă)
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