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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să mulţumească Senatului pentru opinia sa referitoare la Propunerea de 
Decizie a Consiliului de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul competenţei, al 
legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti privind regimurile 
patrimoniale ale cuplurilor internaţionale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât şi 
efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate [COM(2016) 108 final], la Propunerea 
de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă şi recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale [COM(2016) 106 
final] şi la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă şi 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia efectelor patrimoniale ale 
parteneriatelor înregistrate [COM(2016) 107final].

Comisia salută faptul că Senatul consideră că propunerile de regulamente menţionate 
respectă principiul subsidiarităţii stabilit în Tratatul privind Uniunea Europeană, aflat în 
vigoare.

Comisia reaminteşte faptul că cetăţenii Uniunii, făcând uz de dreptul lor la liberă circulaţie, 
se deplasează tot mai mult dincolo de frontierele naţionale, numărul de cupluri cu o 
dimensiune internaţională fiind astfel tot mai mare. în lipsa unor norme comune în statele 
membre privind aspectele care fac obiectul cooperării consolidate, cuplurile internaţionale 
se confruntă cu dificultăţi atunci când este vorba de gestionarea patrimoniului sau de 
împărţirea bunurilor în caz de separare sau de deces al unuia dintre membri. Regulamentele 
de punere în aplicare a cooperării consolidate vizează reducerea acestor dificultăţi.

După ce Parlamentul European şi-a dat aprobarea la 8 iunie, Consiliul a adoptat, la 9 iunie, 
decizia de autorizare a cooperării consolidate. în cadrul reuniunii Consiliului, Estonia şi-a 
anunţat intenţia de a se alătura în curând cooperării consolidate, numărul statelor membre 
participante urmând să ajungă astfel la 19. în urma avizului Parlamentului European, 
Consiliul a adoptat, la 24 iunie, regulamentele de punere în aplicare a cooperării
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consolidate. Aceste regulamente vor umple un gol important în domeniul dreptului familiei la 
nivelul Uniunii.

Comisia ia notă de faptul că regulamentele se aplică în România sub rezerva dispoziţiilor din 
Codul civil român, menţionate în opinia Senatului, precum şi a articolului 21 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. în această privinţă, Comisia ar dori să 
sublinieze faptul că regulamentele în cauză nu armonizează dreptul material al familiei din 
statele membre şi nici nu prevăd recunoaşterea căsătoriilor sau a parteneriatelor 
înregistrate încheiate în alt stat membru.

Comisia speră că prin aceste precizări a clarificat chestiunile aduse în discuţie de Camera 
Deputaţilor şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte

Věra Jourová 
Membru al Comisiei
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