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Regulamentul Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea 
şi executarea actelor autentice în materie de suc-
cesiuni şi privind crearea unui certificat european 
de moştenitor 

Regulamentul Regulamentul de punere în aplicare (UE)  
de aplicare nr. 1329/2014 al Comisiei din 9 decembrie 2014 de 

stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul 
(UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecăto-
reşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice 
în materie de succesiuni şi privind crearea unui 
certificat european de moştenitor 

s.civ. Secţia civilă 
supra mai sus 
ş.a. şi altele 
UE Uniunea Europeană 
v. a se vedea 
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Introducere 

Acest volum apare ca rezultat al celor peste cinci ani dedicaţi, 
într-o formă sau alta, planificării succesorale. Am fost şi rămân 
interesat, încă din 2010 când am aflat prima oară despre proiectul 
Regulamentului 650/2012, de unificarea legislaţiei şi practicii succe-
sorale din statele europene şi din întreaga lume. Cum unificarea este 
un ideal, realitatea a produs un Regulament european care constituie 
un compromis între aceasta şi continuitatea legislaţiilor naţionale în 
domeniul succesiunilor, legislaţii încărcate de simbolism civic, spirit 
social şi de istorie. 

Într-o Europă din ce în ce mai unită, într-o lume interconectată, 
oamenii nu mai sunt ficşi. Ei călătoresc, îşi caută un viitor mai bun 
pentru sine şi pentru familiile lor, şi iau astfel contact cu alte state şi, 
automat, cu sisteme de drept. Familiile internaţionale, care nu sunt nici 
pe departe un fenomen nou, constituie o clasă socială pan-europeană 
prin care idealul păcii şi înfrăţirii popoarelor europene capătă viaţă. 
Aceste familii şi oamenii care le compun sunt exponenţii conceptelor 
juridice de bi- şi pluripatridie şi creuzetul în care autonomia individuală 
în dreptul internaţional privat îşi poate găsi deplina aplicare. 

Regulamentul 650/2012, pe numele său întreg Regulamentul 
(UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 
iulie 2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi exe-
cutarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor 
autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat 
european de moştenitor (în continuare, Regulamentul), este completat 
de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1329/2014 al Comisiei 
din 9 decembrie 2014 de stabilire a formularelor menţionate în 
Regulamentul (UE) nr. 650/2012 [...] (în continuare Regulamentul de 
aplicare). 

Lung de 28 de pagini, cu 83 de paragrafe de Preambul şi 84 de 
articole, Regulamentul este o operă vastă de codificare a normelor de 
drept internaţional privat, şi de procedură civilă internaţională, privind 
succesiunile. 

Deşi Regulamentul a fost propus de Comisie ca o măsură care să 
simplifice viaţa particularilor şi să-i ajute să-şi planifice eficient şi 
previzibil succesiunile, complexitatea problemelor pe care trebuie să le 
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trateze au făcut ca el să fie un instrument foarte complex şi destul de 
stufos. De asemenea, există şi alte aspecte care fac aplicarea lui o 
chestiune de artă juridică. Pe de o parte, Regulamentul face parte 
dintr-o reţea crescândă de norme europene (majoritatea Regula-
mente, dar şi câteva Directive, cum ar fi cea privind ajutorul public 
judiciar) din domeniul dreptului privat, procesului civil internaţional şi 
cooperării judiciare în materie civilă. Din cauză că această ramură a 
dreptului european este încă în stadiu incipient, interacţiunea dintre 
aceste instrumente nu este întotdeauna foarte clară şi apreciez că, pe 
termen mediu, vom vedea din ce în ce mai multe întrebări preliminare 
legate de intersectarea acestor norme europene. Mai mult, unele 
Regulamente, ca şi cel de faţă, fac apel la convenţii internaţionale 
pre-existente, care însă nu întotdeauna se completează perfect cu 
celelalte prevederi ale normelor europene. Nu toate statele membre 
participă la aplicarea Regulamentelor în materia dreptului privat, cum 
nu toate statele sunt părţi la convenţiile multilaterale invocate în 
Regulamente, ceea ce creează un fel de „pânză de păianjen” a combi-
naţiilor şi permutărilor normelor aplicabile în diferite materii. În fine, 
naţionalismul, uneori excesiv, al statelor membre, a exclus din câmpul 
de aplicare al Regulamentului unele domenii, cum ar fi fiscalitatea 
succesorală, ceea ce a lăsat la latitudinea legii naţionale aspecte 
esenţiale care ţin de realizarea drepturilor succesorale. 

Această complexitate profundă face imperios necesară conştienti-
zarea, de către cetăţean, a utilităţii instituţiei avocatului de familie, 
adică acel profesionist al dreptului care, în mod constant, în deplină 
confidenţialitate, şi pornind numai de la interesul pe termen lung al 
clientului, să consilieze fiecare familie şi pe fiecare particular despre 
cum să-şi organizeze mai bine situaţia juridică. De la naştere, la cetă-
ţenia copiilor, la căsătorie, asigurări sociale, dreptul muncii, sănătate, 
călătorii, comunicaţii, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul afacerilor, 
până la succesiuni, dreptul european are ceva de spus. Efectul său 
este întotdeauna pozitiv, deoarece porneşte de la autonomia părţii, de 
la dreptul ei de a beneficia de un spaţiu al libertăţii, siguranţei şi justi-
ţiei. Dar, dacă nu este înţeles, particularii nu îl pot aplica, iar ignoranţa 
naşte dificultăţi, nesiguranţă, tristeţe. Avocatul de familie poate fi nu 
numai un consilier şi confident, ci şi un educator al cetăţeanului despre 
drepturile şi libertăţile lui, despre oportunităţile pe care le poate folosi 
cu ajutorul dreptului. 

Regulamentul de faţă, ca şi toate celelalte instrumente europene, 
lasă părţilor o mare libertate, plecând de la premisa că numai persoa-
nele implicate într-o problemă juridică ştiu cel mai bine ce drept ar 
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trebui să se aplice acesteia şi cum să-şi organizeze raporturile juridice. 
Ideea este ca, alegând de la început anumite reguli clare şi prede-
finite, să se elimine posibilitatea litigiilor mai târziu. Această tehnică ne 
duce cu gândul la importanţa dreptului preventiv, la activitatea nota-
rilor, adică a acelor profesionişti care pot transforma dorinţele şi 
înţelegerile părţilor în instrumente cu valoare autentică. În calitate de 
avocat, cred că nu există o incompatibilitate dintre cele două profesii. 
Din contră, ele sunt perfect compatibile. Avocatul este dedicat clien-
tului său, îl sfătuieşte şi îl ajută în negociere sau în luarea unor decizii 
pornind numai de la interesul clientului. Notarul este un profesionist 
neutru. El comunică celor ce vin în faţa lui drepturile şi obligaţiile lor, şi 
efectele pe care decizia lor le poate avea ulterior. El se asigură că 
înţelegerile sau deciziile luate sunt legale, îmbrăcate într-o formă juridică 
valabilă, şi înregistrează consimţământul acestora. Prin aceasta, el 
contribuie la pacea socială şi la evitarea conflictelor ulterioare. 

Apreciez că regulamentul este unul revoluţionar, mai întâi prin 
complexitatea sa, demonstrată mai sus, şi apoi prin normele pe care el 
le impune. Dintre toate, principiul universalităţii competenţei şi 
legii aplicabile este cel mai important. Dacă universalitatea legii 
aplicabile succesiunii nu este nouă sistemului român de drept, fiind 
introdusă prin Noul Cod Civil, cea a competenţei este revoluţionară, 
deoarece Codul de Procedură Civilă păstrase competenţa exclusivă a 
statului unde se aflau bunurile imobile. 

Nu se poate sublinia îndeajuns faptul că în prezent, în materie 
succesorală instanţele statului membru competent vor dezbate 
succesiunea şi privitor la imobilele din alt stat membru, aplicând 
lex succesionis! Este o schimbare majoră de paradigmă, care dă loc 
unor rezultate foarte interesante pentru jurişti. 

Mai revoluţionară însă este gândirea din spatele acestei schim-
bări de paradigmă: concurenţa legislaţiilor succesorale naţionale. 
Prin aceasta înţelegem că, dacă până acum fiecare legislaţie succe-
sorală naţională era o „grădină zidită” din care omul putea ieşi greu, şi 
cu multe sacrificii şi incompatibilităţi juridice, în prezent orice persoană 
aflată într-o situaţie în care există mai multe legi concurente va putea, 
raţional şi premeditat, acţionând strict în interesul propriu, să le pună 
efectiv în concurenţă şi să o aleagă pe aceea care îi satisface mai 
bine propriile interese, idealuri şi dorinţe. Exemplul cel mai evident 
este cel privind rezerva succesorală. Persoana care are reşedinţa 
obişnuită ori cetăţenia unui stat fără rezervă succesorală şi a altui stat 
cu rezervă succesorală va putea opta pentru legea celui fără rezervă 
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succesorală, urmărind astfel să-şi realizeze dorinţa de a oferi întreaga 
lui avere unui terţ pe care îl apreciază. 

Ca şi în alte materii, dreptul european ridică libertatea de alegere, 
libertatea individuală, la rang de principiu şi pune în concurenţă statele 
pentru a garanta cea mai mare flexibilitate în domeniul privat tuturor 
celor care au legătură cu sistemul lor de drept. 

Printre alte aspecte revoluţionare (deşi mai minore) atrag atenţia 
asupra unor chestiuni procedurale, cum ar fi posibilitatea exercitării de 
la distanţă a opţiunii succesorale. Pe scurt, aceasta presupune că 
persoana având reşedinţă obişnuită în statul membru A, în care 
opţiunea succesorală se poate exercita în faţa unei instituţii abilitate 
(instanţă, notar), poate să-şi exercite acolo opţiunea succesorală cu 
privire la succesiunea unui defunct cu ultima reşedinţă obişnuită în 
statul membru B, evitând astfel o deplasare costisitoare, dacă are grijă 
să respecte termenele şi condiţiile, şi să comunice corect această 
opţiune către autoritatea competentă din statul membru B1. 

Structura Regulamentului este următoarea: 
Capitolul I este dedicat definiţiilor şi domeniului de aplicare  

(art. 1-3), care este foarte strict delimitat, fiind excluse atât chestiuni 
reglementate de alte norme europene (cum ar fi obligaţiile de între-
ţinere), cât şi probleme lăsate în competenţa legiuitorului naţional 
(cum ar fi statutul persoanelor fizice şi relaţiile de familie şi cele 
comparabile). 

Capitolul II este dedicat competenţei internaţionale (art. 4-19) în 
materia succesiunilor. Regulamentul abordează binomul competenţă-
lege aplicabilă ca fiind interdependent, stabilind în principal o compe-
tenţă generală a instanţelor statului membru în care defunctul îşi avea 
reşedinţa obişnuită la momentul decesului, şi un set de competenţe 
subsidiare, dintre care o variantă presupune trimiterea cauzei către 
instanţele statului pentru a cărui lege a optat defunctul ca lex 
succesionis. Se remarcă dorinţa legiuitorului de a asigura, pe cât 
posibil, coerenţa dintre instanţa competentă şi legea aplicabilă. 
Această competenţă funcţionează şi în raport cu statele terţe. Prin 
Regulament, Uniunea Europeană oferă competenţă instanţelor sale şi 
atunci când defunctul nu avea la data decesului reşedinţa obişnuită 
într-un stat membru, dar ori avea cetăţenia statului membru respectiv, 
                                                 

1 I.-L. Vlad, „Regulamentul 650/2012: Revoluţia succesiunilor?” disponibil la 
http://www.juridice.ro/395852/regulamentul-6502012-revolutia-succesiunilor.html, 
17 august 2015. 




