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Curtea de Apel Iași  

Decizii relevante în materie civilă, trimestrul III/2020 

 

 

I. Secția civilă: 

 

 

Anca GHIDEANU, judecător 

 

 

 

 

 

Tehnoredactare realizată de: 

Gabriela Ionesi – grefier-documentarist, Curtea de Apel Iaşi 

 

 

Cuprins 

 

1. Competența materială de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite a 

unei somații europene de plată 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Competența materială  

Index alfabetic: Noțiunea de „hotărâri străine” în înțelesul arti. 1094 C.proc.civ. 

Inaplicabilitatea art. 1103 C.proc.civ. în cazul titlurilor executorii emise într-un 

stat membru al UE 

Temei de drept: art. 651 alin. (1) C.proc.civ., art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 

1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 

de instituire a unei proceduri europene de somație de plată 

 

În ceea ce privește executarea, articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei 

proceduri europene de somație de plată prevede că: „(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 

prezentului regulament, procedurile de executare sunt reglementate de legislația statului 

membru de executare. Somația europeană de plată devenită executorie se execută în aceleași 

condiții ca o hotărâre executorie luată în statul membru de executare”. 

Art. 651 alin. (1) C.proc.civ. stabilește că instanţa de executare este judecătoria în a 

cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după 

caz, sediul debitorului. Nu ne aflăm în fața unui caz în care „legea dispune altfel”, în 

accepțiunea aceluiași art. 651, și nu sunt aplicabile regulile de competență de la articolul 

1103 C.proc.civ.  
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Acestea din urmă vizează exclusiv executarea „hotărârilor străine”, iar termenul de 

„hotărâri străine” se referă – așa cum arată fără echivoc art. 1094 C.proc.civ. – la „actele 

de jurisdicţie contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cele notariale 

sau ale oricăror autorităţi competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene”. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Sentința civilă nr. 47/12.07.2021 

 

Prin cererea formulată de executorul judecătoresc, înregistrată sub numărul 

XXX4/245/2021 pe rolul Judecătoriei Iaşi, s-a solicitat încuviinţarea executării silite a titlului 

executoriu reprezentat de Somaţia europeană de plată nr. 008016 EuM 3426/18i din data de 

06.12.2018, privind pe creditoarea „X AG”, împotriva debitoarei „V” SRL, pentru suma de 

8.900,69 EUR (la cursul BNR din ziua plăţii). 

Curtea notează că Somația a fost pronunțată de Bezirksgericht fur Handelssachen 

Wien din Austria în aplicarea art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de 

somație de plată. Potrivit considerentului nr. (9) din preambulul Regulamentului, scopul 

acestuia este de a simplifica, de a accelera și de a reduce costurile de procedură în cauzele 

transfrontaliere referitoare la creanțele pecuniare necontestate, prin instituirea unei proceduri 

europene de somație de plată, și de a asigura libera circulație a somațiilor europene de plată în 

cadrul tuturor statelor membre prin stabilirea unor standarde minime prin respectarea cărora 

nu mai este necesară nicio procedură intermediară în statul membru de executare înaintea 

recunoașterii și executării. 

Conform articolului 18 din același act normativ „Forța executorie”: (1) În cazul în 

care, în termenul prevăzut la articolul 16 alineatul (2), luând în considerare un termen 

suplimentar necesar sosirii opoziției, nu a fost făcută nicio opoziție la instanța de origine, 

instanța de origine declară de îndată că somația europeană de plată este executorie, utilizând 

formularul tip G din anexa VII. Instanța verifică data la care a fost comunicată sau notificată 

somația de plată. (2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), condițiile formale necesare 

dobândirii forței executorii sunt reglementate de legislația statului membru de origine. 

(3) Instanța trimite somația europeană de plată executorie pârâtului”. 

În același timp, art. 19 – purtând denumirea „Eliminarea procedurii de exequatur” – 

stabilește că: „O somație europeană de plată devenită executorie în statul membru de origine 

se recunoaște și se execută în celelalte state membre fără a fi necesară o declarație de 

constatare a forței executorii și fără ca recunoașterea acesteia să poată fi contestată.” 

În ceea ce privește executarea, art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri 
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europene de somație de plată prevede că: „(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului 

regulament, procedurile de executare sunt reglementate de legislația statului membru de 

executare. Somația europeană de plată devenită executorie se execută în aceleași condiții ca o 

hotărâre executorie luată în statul membru de executare”. 

Este cunoscut că un Regulament are aplicabilitate generală, este obligatoriu în toate 

elementele sale și se aplică direct în fiecare stat membru, astfel cum prevede art. 288 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

În speță, statul membru de executare este România iar instanța de executare este 

Judecătoria Iași, potrivit art. 651 alin. (1) C.proc.civ., care stabilește că instanţa de executare 

este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, 

domiciliul sau, după caz, sediul debitorului. 

Curtea notează că nu ne aflăm în fața unui caz în care „legea dispune altfel”, în 

accepțiunea aceluiași art. 651 și că nu sunt aplicabile regulile de competență de la art. 1103 

C.proc.civ.  

Acestea din urmă vizează exclusiv executarea „hotărârilor străine”, iar termenul de 

„hotărâri străine” se referă – așa cum arată fără echivoc art. 1094 C.proc.civ. – la „actele de 

jurisdicţie contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cele notariale sau ale 

oricăror autorităţi competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene”. 

Instanța învestită cu conflictul de competență reține și că, potrivit art. 651 alin. (3) 

C.proc.civ.: „Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, 

contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu 

excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe”. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 135 și 651 alin. (3) C.proc.civ., 

Curtea stabilește în favoarea Judecătoriei Iași, Secția civilă competenţa de soluţionare a cererii 

formulate de petentul executor judecătoresc privind încuviinţarea executării silite a titlului 

executoriu reprezentat de Somaţia europeană de plată nr. 008016 EuM 3426/18i din data de 

06.12.2018, pronunţată de Bezirksgericht fur Handelssachen Wien-Austria.  

 


