Având în vedere numărul mare de cereri înregistrate la Registratura Unică
a Secţiilor Civile III-V, având ca obiect „exequatur”, facem următoarele
precizări:
❖ Procedura de recunoaștere a unei hotărâri străine este judiciară;
❖ Cererea de chemare în judecată se formulează pe cale principală la tribunalul
în circumscripția căruia își are domiciliul sau, după caz, sediul instituției
publice care a refuzat recunoașterea hotărârii străine (art.1099 alin.1 Cod
procedură civilă);
❖ În cazul imposibilității de determinare a tribunalului potrivit alin.1,
competența aparține Tribunalului Bucureşti (art.1099 alin.2 Cod procedură
civilă)
❖ Cererea de chemare în judecată (conf. art.194 Cod procedură civilă) va fi
însoțită de următoarele acte:
➢ Hotărârea străină, în original cu apostilă/supralegalizare şi copie conform
cu originalul; dovada caracterului definitiv al acesteia; copia dovezii de
înmânare a citației şi a actului de sesizare, comunicate părții care a fost
lipsă în instanța străină, sau orice act oficial care să ateste că citația şi actul
de sesizare au fost cunoscute, în timp util, de către partea împotriva căreia
s-a pronunțat hotărârea; orice alt act de natură să probeze, în completare,
că hotărârea străină îndeplinește celelalte condiții prevăzute de art.1096
Cod procedură civilă;
❖ Hotărârea a cărei recunoaștere se solicită, va fi tradusă în limba română de
către un traducător autorizat de Ministerul Justiției şi legalizată de către un
notar public;
❖ Cererea va fi însoțită de dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum
de 20 lei potrivit art.15 lit.f din OUG. nr.80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, în original. Taxa de timbru poate fi achitată conform dispozițiilor
art.40 din OUG. nr.80/2003, care prevăd că: „Art. 40. - (1) Taxele judiciare
de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem
on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de
timbru şi alte taxe de timbru", al unității administrativ teritoriale în care
persoana fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana
juridică are sediul social. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor
datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei. (2) Dacă
persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici
reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește

în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află
sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.”
În cazul Tribunalului Bucureşti, taxa se va achita în contul bugetului local al
sectorului 3, beneficiar: Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a
Sectorului 3, cont IBAN: RO26TREZ70321070203XXXXX, deschis la
Trezoreria Sector 3, Cod fiscal 4420465, pe site-ul DGITL Sector 3 www.ditl3.ro.
❖ Cererea de chemare în judecată şi înscrisurile enumerate, având ca obiect
recunoașterea unei hotărâri străine, la nivelul Tribunalului Bucureşti, se pot
depune, personal sau prin reprezentant legal, la camera 045 – Registratura
Unică a Secţiilor Civile III-V, în timpul programului de lucru cu publicul de
luni până vineri între orele 09:30-14:00 cu o programare prealabilă
(https://tribunalulbucuresti.ro) sau pot fi transmise prin poștă la sediul
instanței: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 37, Sector 3. Reprezentantul va atașa
procura notarială sau avocatul, delegația avocațială;
❖ Cererea se soluționează cu citarea părților. Acesta poate fi soluționată fără
citarea părților, dacă din hotărârea străină rezultă că pârâtul a fost de acord cu
admiterea acțiunii.
❖ Hotărârea de exequatur motivată se comunică părților la domiciliul/domiciliul
procesual ales indicat în cererea de învestire a instanței.

