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3. Scurtă prezentare 

Somația europeană de plată
2
 și procedura europeană privind cererile cu valoare redusă

3
 - 

aplicabile începând cu 12 decembrie 2008 și, respectiv, 1 ianuarie 2009, în toate statele membre, cu 

excepția Danemarcei - constituie o alternativă oferită părților în cazul litigiilor transfrontaliere între 

utilizarea procedurilor disponibile potrivit reglementărilor din dreptul național şi aceste instumente 

europene. Obiectivul acestor regulamente este de a contribui la transparența prevederilor legale 

                                                           
1
 În engleză: Uniform European Procedures, a Way to Efficient Cross-Border Litigation and Enforcement? A 

Comparative and Empirical Study. 
2
 Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de 

somație de plată, Jurnalul Oficial L399 din 30.12.2006, p. 1-32. 
3
 Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului și al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu 

privire la cererile cu valoare redusă, Jurnalul Oficial L199 din 31.07.2007, p. 1-22. 

mailto:ontanu@law.eur.nl
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aplicabile în acest domeniu, la simplificarea și accelerarea soluționării litigiilor transfrontaliere privind 

recuperarea creanţelor fără a aduce atingere drepturilor procedurale ale părților.  

Acest studiu comparativ și empiric reprezintă un proiect inovativ de cercetare ce îmbină 

metodologia unui studiu clasic de drept comparat cu rezultatele unui studiu empiric ce examinează 

efectivitatea procedurilor europene astfel stabilite. Principale obiective ale acestui studiu sunt: (1) de a 

stabili dacă aceste proceduri europene pot fi considerate a fi un atu în cazul litigiilor transfrontaliere, 

facilitând soluționarea și executarea hotărârilor emise de instanțe, dar protejând în același timp 

drepturile procedurale de care se bucură părțile în cadrul procesului, și (2) de a oferi importante 

clarificări în ceea ce privește procesul de armonizare al dreptului procesual civil în cadrul Uniunii 

Europene. 

Acest proiect de cercetare este parte a unui studiu doctoral finanțat de Organizația de Cercetare 

Științifică din Olanda („NWO”, în olandeză Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek). Această finanțare a fost acordată profesorului Kramer pentru realizarea unui studiu 

intitulat „Asigurarea calității în procedura de executare transfrontalieră: către stabilirea unor principii 

europene de procedură civilă?” (în engleză Securing Quality in Cross-Border Enforcement: Towards 

European Principles of Civil Procedure?). 

 

4. Obiective 

Prin realizarea acestui studiu empiric se urmărește obținerea unor date cu privire la: 

(1) măsura în care practicienii dreptului sunt familiarizați cu procedurile europene de somație de 

plată și cererile de valoare redusă; 

(2) stabilirea nivelului de interacțiune ce se creează între procedurile europene, regulile naționale 

de procedură civilă și mecanismele de executare a hotărârilor judecătorești;  

(3) modul în care funcționează procedurile europene de somație de plată și cererile de valoare 

redusă; 

(4) modul în care sunt percepute în practică aceste proceduri şi dacă acestea sunt considerate ca 

fiind eficace. 

 

5. Caracterul inovativ și importanța acestui studiu 

În prezent, la nivelul Statelor Membre nu există nicio cercetare similară privind somația 

europeană de plată sau procedura europeană privind cererile cu valoare redusă care să se bazeze pe un 

studiu empiric al practicii și care să oglindească experienţa tuturor părților interesate. Majoritatea 

lucrărilor de specialitate analizează anumite aspecte ale acestor proceduri, de cele mai multe ori din 

punct de vedere teoretic. Studiile comparative publicate la nivelul Uniunii Europene au în vedere cu 

precădere experiența consumatorilor în utilizarea acestor proceduri, fără a analiza practica instanțelor 

și experienţa practicienilor dreptului cu privire la aceste instrumente procedurale.
4
 La nivel regional 

                                                           
4
 Raportul pregătit de Deloitte pentru Comisia Europeană în iulie 2013, Assessment of the socio-economic 

impacts of the policy options for the future of the European Small Claims Regulation (RTD-L05-2010), ce 

folosește informatii furnizate de Guvernele Statelor Membre agregate cu informații disponibile din studii 

publicate anterior; Raportul Eurobarometru Special 395, European Small Claims Procedure, publicat de către 

Comisia Europeană în aprilie 2013 care oferă informații și date statistice cu privire la cunoașterea și utilizarea 

procedurii europene cu privire la cererile de valoare redusă; Raportul cu privire la Procedura europeană privind 

cererile de valoare redusă (în engleză, European Small Claims Procedure Report) publicat de ECC-Net în 

septembrie 2012 ce prezintă anumite date din perspectiva Centrelor Europene pentru Consumatori care oferă 

asistentă consumatorilor și îi ajută pe aceștia în dialogul cu instanțele și profesioniștii; Un studiu comandat de 

Parlamentul european în 2011, în engleză: Cross-border Alternative Dispute Resolution in the European Union, 

IP/A/IMCO/ST/2010-15, PE464.424, ce conține trimiteri la un număr aproximativ de cauze soluționate potrivit 
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excepțiile le reprezintă câteva studii care analizează și testează aplicarea celor doua proceduri la nivel 

transfrontalier
5
 sau caută să prezinte informatii cu privire la utilizarea acestor instrumente la nivel 

naţional şi experiența practicienilor în acest domeniu.
6
 

Având în vedere această situație de fapt acest proiect de cercetare este inovativ din următoarele 

trei puncte de vedere: 

 Este un studiu comparativ. Acest studiu este realizat concomitent în 5 jurisdicții: Anglia 

și Țara Galilor, Olanda, Franța, Italia și România. Alegerea acestor țări are la bază o 

selecție a sistemelor juridice naționale ce reprezintă tradițiile juridice de drept civil și 

drept cutumiar (Common Law), includ vechi și noi State Membre, țări membre de 

dimensiuni mari, cât și de dimensiuni mici, State Membre ce au experiență semnificativă 

în aplicarea unor proceduri naționale similare celor adoptate prin intermediul 

regulamentelor europene sau care au introdus de curând în legislația națională – sau 

intenționează să promulge – asemenea instrumente ce corespund somației europene de 

plată și procedurii europene privind cererile cu valoare redusă. Studiul comparativ are în 

vedere analiza prevederilor legale relevante, un examen aprofundat al jurisprudenței, al 

documentelor preparatorii, al doctrinei și al rapoartelor naționale și europene. 

 Este un studiu ce vizează strângerea unor date empirice de natură cantitativă, în scop 

statistic. Acest proiect de cercetare vizează în particular colectarea unor informații 

privind numărul și caracteristicile cauzelor pentru care au fost utilizate procedurile 

somației europene de plată și cererile cu valoare redusă, și intervalul în care părțile pot 

obține o hotărâre judecătorească, iar ulterior executarea acesteia. Rezultatele acestui 

studiu vor constitui o importantă informaţie pentru practicieni și legiuitori. Volumul 

acestui tip de litigii este mult mai limitat în comparație cu alte proceduri de drept 

național, iar statisticile oficiale sunt limitate sau lipsesc în prezent. 

 Acest studiu calitativ dorește să aducă în atenție experiențele și opiniile practicienilor 

dreptului implicați în soluționarea cererilor înregistrate potrivit acestor proceduri 

europene: judecători, grefieri, avocați, consilieri juridici și executori judecătorești. 

Rezultatele acestui studiu vor facilita un schimb constructiv de experiență privind 

utilizarea și funcționarea procedurilor europene între diferitele categorii de practicieni. 

Aceasta va permite un schimb de bune practici între instanțe atât la nivel național, cât și 

la nivel transfrontalier. Cu titlu de exemplu, instanțele olandeze care au participat la acest 

proiect de cercetare au subliniat importanța realizării unui studiu cu privire la aceste 

proceduri și au apreciat acordarea unei atenții sporite problemelor susceptibile de a fi 

întâlnite în activitatea lor jurisdicțională de aplicare a acestor instrumente. 

Analiza datelor obținute și a jurisprudenței instanțelor naționale va facilita înțelegerea 

interacțiunilor ce se formează între regulamentele europeane studiate și normele de procedură 

naționale, a modului în care aceste instrumente de drept european funcționează și sunt aplicate, și 

maniera în care aceste proceduri sunt percepute de practicieni. O mai bună înțelegere a dificultăților 

sau problemelor cu care se confruntă practicienii în aplicarea acestor proceduri în litigiile 

transfrontaliere, a soluțiilor alese pentru rezolvarea acestora, precum şi a aspectelor pozitive ce rezultă 

                                                                                                                                                                                     
procedurii stabilite de Regulamentul (CE) nr. 861/2007, la regulile de procedură civilă națională aplicabile și la 

nivelul taxelor judiciare ce trebuie plătite la sesizarea instanţei. 
5
 Étude sur la procédure de règlement des petits litiges et l’injonction de payer européenne, studiu publicat în 

2011 relevă dificultățile cu care se confruntă în practică utilizatorii acestor proceduri simplificate și propune 

soluții pentru remedierea acestora; European Order for Payment and European Small Claims Procedure Online 

Simulation UK-Italy, Interoperability Project Essay 4/17/2012, studiu de caz realizat de Gar Yein NG pentru care 

s-au realizat nişte exerciţii ce simulează utilizarea procedurilor europene pentru soluționarea unor litigii 

transfrontaliere între Italia și Marea Britanie. 
6
 Inga Kačevska, Baiba Rudevska, Vytautas Mizaras, Aurimas Brazdeikis, Maarja Torga, Practical Application 

of European Union Regulations Relating to European Union Level Procedure in Civil Cases: the Experience in 

Baltic States, No. TM2012/04/EK, Riga, Vilnius, Talinn, 2012. 
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din utilizarea acestor instrumente reprezintă un prim pas în îmbunătățirea aplicării lor și contribuie la 

facilitarea accesului la justiție pentru părţi. De asemenea, acest proiect are potențialul de a contribui la 

îmbunătățirea vizibilității și cunoștințelor cu privire la procedurile europene de somaţie de plată şi 

cererilor cu valoare redusă. 

Nu în ultimul rând, acest studiu va aduce precizări importante legislatorilor naționali, precum 

și la nivel european cu privire la modul de funcționare şi eficiența acestor instrumente procedurale, în 

special la momentul în care Comisia Europeană evaluează aceste regulamente ca urmare a unei 

perioade de aplicare de cinci ani de la intrarea lor în vigoare și având în vedere proiectul de revizuire a 

textelor legislative.
7
 

 

6. Metodologie 

Studiul empiric utilizează metode caracteristice științelor sociale. Datele cantitative și 

calitative vor fi colectate prin intermediul chestionarelor și ca urmare a unor discuții-interviu semi-

structurate. După colectarea datelor, rezultatele agregate vor fi apoi analizate prin folosirea unei 

tehnici denumite în engleză triangulation. Astfel, rezultatele studiului empiric sunt comparate cu 

diferitele referințe făcute de către legislatorul național, guverne sau organizații profesionale în cadrul 

negocierilor propunerilor legislative privind somația europeană de plată și procedura europeană 

privind cererile cu valoare redusă (Cartea Verde din 2002),
8
 ca și răspunsurile primite ca urmare a 

consultațiilor publice pe această temă organizate de Comisia Europeană. 

Invitaţiile pentru participarea la acest studiu prin completarea chestionarele şi/sau participarea 

la discuţii individuale referitoare la experienţa înregistrată în aplicarea acestor regulamente europene 

în România îi vizează pe membrii instanţelor civile şi comerciale (judecători şi grefieri), pe practicienii 

dreptului (avocaţi, jurişti şi executori judecătoreşti) şi organizaţiile care oferă asistenţă părţilor în 

utilizarea acestor proceduri (de exemplu, Centrul European al Consumatorilor din România). 

Administrarea chestionarelor se va face electronic prin intermediul unui site de internet securizat la 

care terţe persoane nu pot avea acces. De asemenea, la cerere, chestionarele pot fi furnizate şi sub 

forma unui document word sau imprimate pe suport de hârtie. Participarea la acest studiu este în 

întregime anonimă şi niciun răspuns individual nu va fi folosit ca atare. Datele cu caracter 

personal ale participanţilor sunt confidenţiale. Durata de timp necesară pentru a răspunde la fiecare 

dintre aceste chestionare este de aproximativ jumătate de oră. 

Discuţiile-interviu semi-structurate vor fi organizate de comun acord cu doctoranda care 

realizează această cercetare. O listă de întrebări va fi transmisă anterior pentru o mai bună pregătire a 

întâlnirii. Discuţia poate avea loc ca urmare a unei întâlnire stabilite cu doctoranda sau prin telefon, 

potrivit disponibilităţii participantului (participanţilor). Timpul alocat acestei întâlniri sau discuţii este 

de maximum o oră. 

Chestionarele sunt disponibile în limba română, iar discuţiile se vor desfăşura în întregime în 

româneşte.  

Discuţiile vor avea în vedere în special aspecte ce privesc:  

- cunoaşterea acestor proceduri de către instanţe şi practicieni,  

- modul în care sunt soluţionate şi gestionate cererile cu privire la utilizarea acestor 

instrumente procedurale în litigiile transfrontaliere,  

- dificultăţile întâlnite în aplicarea lor şi soluţiile utilizate pentru depăşirea acestora,  

- stabilirea unor bune practici în această materie şi  

- percepţia privind utilitatea acestor proceduri europene. 

                                                           
7 COM/2013/0794 final - 2013/0403 (COD). 
8
 COM(2002) 746 final.  


