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TRIBUNALUL BRAŞOV  

  
 

INFORMARE 
 

Tribunalul Braşov aduce la cunoştinţa publicului că la data de 16.02.2019 a 

intrat în vigoare REGULAMENTUL (UE) 2016/1191 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei 

circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor 
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 1024/2012 PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII 
EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Conform considerentelor 4 şi 5 din Regulament, acesta ar trebui să fie considerat 
un instrument distinct și autonom în raport cu Convenția de la Haga din 5 octombrie 

1961 cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine 
(„Convenția privind apostila”), care a introdus un sistem de circulație simplificată a 

documentelor oficiale eliberate de statele contractante la convenția respectivă.  
Regulamentul şi Conveţia privind apostila coexistă ca aplicare. Astfel, 

cerinţa apostilei este înlăturată de Regulament numai cu privire la documentele care 

intră în câmpul expres de aplicare a acestuia, determinat de art. 2 din Regulament.  
 Conform art. 2 din Regulament, acesta se aplică în ceea ce privește documentele 

oficiale eliberate de autoritățile unui stat membru în conformitate cu dreptul său intern 
care trebuie să fie prezentate autorităților altui stat membru și al căror scop principal 

este de a stabili unul sau mai multe dintre următoarele elemente:  
(a) nașterea;  

(b) faptul că o persoană este în viață;  
(c) decesul;  

(d) numele;  
(e) căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;  

(f) divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;  
(g) parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat 

și statutul de parteneriat înregistrat;  



(h) desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui 
parteneriat înregistrat;  

(i) filiația;  
(j) adopția;  

(k) domiciliul și/sau reședința;  
(l) cetățenia;  

(m) absența cazierului judiciar, cu condiția ca astfel de documente oficiale să fie emise 
pentru un cetățean al Uniunii de către autoritățile din statul membru al cărui cetățean 
este acesta.  

 (2) Prezentul regulament se aplică și în cazul documentelor oficiale a căror 
prezentare poate fi solicitată cetățenilor Uniunii care își au reședința într-un stat 

membru fără a fi și cetățenii statului membru respectiv, în cazul în care aceștia doresc 
să voteze și/sau să candideze la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile 

locale în statul lor membru de reședință, în condițiile prevăzute de Directiva 
93/109/CE și, respectiv, de Directiva 94/80/CE a Consiliului .  

 (3) Prezentul regulament nu se aplică în ceea ce privește:  
(a) documentele oficiale eliberate de autoritățile dintr-un stat terț; sau  

(b) copiile certificate ale documentelor menționate la litera (a) întocmite de autoritățile 
unui stat membru.  

 (4) Prezentul regulament nu se aplică în ceea ce privește recunoașterea într-un 
stat membru a efectelor juridice asociate conținutului documentelor oficiale eliberate 
de autoritățile unui alt stat membru.  

În noţiunea de „documente oficiale”, art. 3 din Regulament cuprinde 
documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcționar al unei jurisdicții a 

statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un 
executor judecătoresc (huissier de justice). 

 Conform considerentului 5 din preambulul Regulamentului, se precizează în 
ceea ce privește Convenția privind apostila, că deși nu ar trebui să fie posibil pentru 

autoritățile statelor membre să solicite o apostilă atunci când o persoană le prezintă un 
document oficial care intră sub incidența prezentului regulament și este eliberat într-un 

alt stat membru, prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să 
emită o apostilă atunci când o persoană alege să o solicite. În plus, prezentul 

regulament nu ar trebui să împiedice o persoană să utilizeze în continuare într-un stat 
membru o apostilă eliberată într-un alt stat membru. În mod corespunzător, Convenția 

privind apostila ar putea fi utilizată în continuare, la cererea unei persoane, în 
raporturile dintre statele membre.  
 În cazul hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele din România, în 

domeniul de aplicare a Regulamentului astfel cum este acesta determinat prin art. 2 , 
cerinţa aplicării apostilei nu este obligatorie. 


