
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Lege pentru modificarea Legii nr.369/2004 privind Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin  

Legea nr. 100/1992 
Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea 

situației actuale 

 

La data de 30 decembrie 2004 a intrat în vigoare Legea nr. 369/2004 privind aplicarea 
Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la 
Haga la 25 octombrie 1980, ca lege cadrul care reglementează modalitatea de punere 
în aplicare pe teritoriul României a convenţiei sus-amintite. 

La elaborarea legii a fost avută în vedere experienţa practică acumulată în cei 11 ani 
de aplicare pe teritoriul României a Convenţiei de către Ministerul Justiţiei, în calitate 
de autoritate centrală desemnată pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor 
stabilite prin convenţie, precum şi cazuistica internaţională existentă la acea dată.  

În cursul anului 2014, sistemul asistării şi reprezentării în etapa judiciară a procedurii 
de înapoiere ori de stabilire a unui drept de vizită transfrontalier prevăzut de Legea 
nr.369/2004 a fost regândit, în sensul realizării pe calea ajutorului public judiciar sub 
forma asistenţei prin avocat, precum şi  a plăţii onorariului executorului judecătoresc. 
Totodată, s-a ţinut cont de dispoziţiile incidente din cuprinsul Regulamentului (CE) 
nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea 
și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia 
răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. 

Practica ulterioară modificării intervenite în anul 2014 a relevat atingerea 
obiectivelor urmărite. Cu toate acestea, s-au constatat unele disfuncţionalităţi între 
reglementarea iniţială şi modificarea intervenită. De asemenea, practica judiciară a 
scos în evidenţă necesitatea îmbunătăţirii normelor introduse prin modificare. 

De asemenea, evoluţiile în planul legislativ european determină această iniţiativă 
legislativă. Este vorba de înlocuirea Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 de către 
Regulamentul 1111/2019 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia 
răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii. 

2.Schimbări 

preconizate 

1. Prin proiectul de act normativ se aduc clarificări în privinţa autorităţilor implicate 
în procedura de înapoiere, respectiv a exercitării dreptului de vizitare. Astfel, se 
precizează că ajutorul judiciar gratuit sub forma unui avocat este acordat numai de 
Baroul Bucureşti. De asemenea, în faza executării silite, instanţa competentă să 
acorde ajutorul public judiciar este instanţa de executare.  
Pentru cererile privind privind exercitarea dreptului de vizitare prin deplasarea 
minorului în afara teritoriului României formulate în aplicarea art. 21 din Convenţie, 
competenţa este stabilită potrivit dreptului comun. 
Cu caracter de noutate este dispoziţia privind audierea minorului. Astfel, în cauzele 
având ca obiect soluţionarea cererilor de înapoiere a unui copil aflat pe teritoriul 
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României, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului 
care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu 
a împlinit vârsta de 10 ani, dacă instanţa consideră acest lucru necesar pentru 
soluţionarea cauzei. Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a 
cere şi a primi orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia şi de a fi 
informat asupra consecinţelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, 
precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte. Orice copil poate cere 
să fie ascultat. Respingerea cererii de către instanţă trebuie motivată. Opiniile 
copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta şi cu gradul său de 
maturitate. 
Un alt element de noutate este posibilitatea instanţei de a lua lua prin încheiere 

măsuri pentru asigurarea contactului între copil şi persoana care solicită înapoierea 

copilului, ţinând seama de interesul superior al copilului. 

2. Totodată, prin proiectul de lege se urmăreşte înlăturarea unor dispoziţii rămase 

din forma iniţială a legii şi care din practică s-au dovedit inaplicabile în raport cu 

atribuţiile Ministerului Justiţiei în calitate de autoritate centrală desemnată după 

modificarea din anul 2014. 

La fel, pentru o mai bună corelare a prezentei legi cu Codul de procedură civilă, 

anumite dispoziţii, precum cea privind alegerea domiciliului în România de către 

reclamantul din străinătate, cele referitoare la participanţii la procedura executării 

silite a obligaţiei de înapoiere şi procedura în cazul opoziţiei minorului la exercitarea 

dreptului de vizită au fost abrogate.  

3. Alte informații 

 

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1.Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

11. Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul.  

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 

5. Alte informații Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât 

și pe termen lung (pe 5 ani) 
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Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit; 

(ii) impozit pe venit  

b) bugete locale, 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat  

(i) contribuții de asigurări 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este cazul. 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care 

 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 
Nu este cazul. 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

b) bugete locale       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

      

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. Nu este cazul. 

a) buget de stat       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       
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b) bugetele locale       

4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii bugetare 

 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este cazul. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este cazul. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificării 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

Nu este cazul. 

 

7. Alte informații 

Aplicarea dispoziţiilor cuprinse în prezentul proiect se va realiza cu 

încadrarea în bugetele aprobate instituţiilor cu atribuţii în implementarea 

acestora 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ;     

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziții.    

 

 

- 

11. Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislația în 

domeniul achizițiilor publice 

 

- 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislația 

comunitară în cazul proiectelor 

- 
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ce transpun prevederi 

comunitare  

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare   

. 

 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 

Uniunii Europene 

- 

5. Alte acte normative și/sau 

documente internaționale din 

care decurg angajamente 

- 

6. Alte informații Nu este cazul. 

 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informații privind procesul 

de consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme 

implicate 

Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizațiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum și a modului 

în care activitatea acestor 

organizații este legată de 

proiectul actului normativ 

Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri. 

3. Consultările organizate cu 

autoritățile administrației 

publice locale, în situația în care 

proiectul de act normativ are ca 

obiect activități ale acestor 

autorități, în condițiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind 

procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităților administrației 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

 

Nu este cazul. 
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4. Consultările desfășurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Nu este cazul. 

5. Informații privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi. 

Proiectul necesită avizul Consiliului Legislativ. 

6. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății 

civile cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act 

normativ 

Textul a fost supus dezbaterii publice prin afișare pe site-ul Ministerului 

Justiției. 

 

2. Informarea societății civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act 

normativ, precum și efectele 

asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității 

biologice 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

3. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare 

a proiectului de act normativ de 

către autoritățile administrației 

publice centrale și/sau locale – 

înființarea unor noi organisme sau 
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extinderea competențelor 

instituțiilor existente. 

2. Alte informații Nu este cazul. 

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de lege, pe care îl supunem 

Guvernului spre aprobare. 

 

Cătălin PREDOIU 

 

Ministrul Justiției 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

 

 

Bogdan AURESCU 

Ministrul Afacerilor Externe 

 

 


