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Abstract: Raportul juridic cu elemente de 
extraneitate ridică problema aplicării legii străine, 
având în vedere faptul că raportul cu element străin 
nu poate fi reglementat numai prin aplicarea legii 
forului. Dacă, însă, în dreptul intern, părţile nu au 
obligaţia de a stabili conţinutul legii aplicabile, 
neexistând cerinţa dovedirii normei juridice, deoarece 
există prezumţia că judecătorul cunoaşte dreptul (jura 
novit curia), aplicarea legii străine presupune 
cunoaşterea ei. Însă, vocaţia unei legi străine de a se 
aplica, în temeiul dreptului internaţional privat al 
forului, complică mecanismul unui proces civil sau 
comercial cu elemente de extraneitate, având în 
vedere faptul că, neexistând obligaţia în sarcina 
judecătorului român de a cunoaşte legea străină, 
conţinutul acesteia trebuie stabilit. Prezentul articol 
îşi propune să reliefeze procedura obţinerii de 
informaţii referitoare la dreptul străin prin raportare, 
în principal, la prevederile Legii nr. 189/2003 privind 
asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi 
comercială şi la cele ale Convenţiei europene în 
domeniul informaţiei asupra dreptului străin dar şi la 
alte instrumente elaborate la nivelul Uniunii 
Europene. 
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Abstract: The juridical report to foreign 

elements raises the application problem of the foreign 
law, considering the fact that the report having a 
foreign element could not be regulated only by 
applying the forum law. But, if the parties have no 
obligation to establish the content of the applicable 
law in the domestic law, as there is no demand to 
prove the juridical norm because there is the 
presumption according to which the judge knows the 
law (jura novit curia), the application of the foreign 
law supposes its knowledge. But the vocation of a 
foreign law to apply, based on the international 
private law of the forum, complicates the mechanism 
of a civil or commercial process with foreign 
elements, considering the fact that the Romanian 
judge has no obligation to know the foreign law, its 
content should be established. The present article 
wants to outline the procedure of obtaining 
information referring to the foreign law by report 
mainly to the stipulations of Law no. 189/2003 
regarding the judicial international assistance in civil 
and commercial matter and to the ones of the 
European Convention in the information field on the 
foreign law, but also to other instruments elaborated 
at the European Union level. 
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conţinutul legii străine, Identificatorul european de 
legislaţie. 

 
 

Consideraţii generale privind 
aplicarea legii străine. În dreptul intern, 
raporturile juridice sunt reglementate de 
dreptul român, iar problema care se pune este 
aceea a justei aplicări a acestui drept. 
Raportul juridic cu elemente de extraneitate 
ridică problema aplicării legii străine1, având 
în vedere faptul că raportul cu element străin 
nu poate fi reglementat numai prin aplicarea 
legii forului2. Aplicarea legii străine 
corespunde noţiunii de aplicare a legii 
interne pentru situaţia în care nu există nici 
un element de extraneitate. Dacă, în dreptul 
intern, părţile nu au obligaţia de a stabili 
conţinutul legii aplicabile, neexistând cerinţa 
dovedirii normei juridice, deoarece există 
prezumţia că judecătorul cunoaşte dreptul 
(jura novit curia), aplicarea legii străine 
presupune cunoaşterea ei3.  

Însă, vocaţia unei legi străine de a se 
aplica, în temeiul dreptului internaţional 
privat al forului, complică mecanismul unui 
proces civil sau comercial cu elemente de 
extraneitate, având în vedere faptul că, 
neexistând obligaţia în sarcina judecătorului 
român de a cunoaşte legea străină, conţinutul 
acesteia trebuie stabilit4.  

În dreptul nostru, modul de stabilire a 
conţinutului legii străine este reglementat de 
dispoziţiile art. 2562 din Codul Civil 
coroborate cu dispoziţiile art. 27-29 din 
Legea nr. 189/2003 privind asistenţa 
judiciară internaţională în materie civilă şi 
comercială, republicată, cu cele ale  
Convenţiei europene în domeniul informaţiei 
asupra dreptului străin din la 7 iunie 1968 la 
care România a aderat prin Hotărârea de 
Guvern nr. 153/1991, publicată în M.Of. nr. 
62 bis din 26 martie 1991, precum şi cu 
dispoziţiile convenţiilor/tratatelor bilaterale 
încheiate de România cu diverse state.  

Aşadar, obţinerea de informaţii asupra 
dreptului străin se realizează în conformitate 
cu dispoziţiile reglementărilor naţionale 
adoptate în acest sens, cât şi în conformitate 

establishment of the foreign law, content of the foreign law, 
European Legislator Identifier. 

  
 

General considerations regarding 
the application of the foreign law. In the 
domestic law, the juridical reports are 
regulated by the Romanian law and the 
problem is about the just application of this 
law. The juridical report to foreign elements 
raise the problem of applying the foreign 
law39, considering that the report to the 
foreign element cannot be regulated only by 
applying the forum law40. The application of 
the foreign law corresponds to the notion of 
applying the domestic law for the situation 
when there is no foreign element. If the 
parties have no obligation to establish the 
content of the applicable law in the domestic 
law, as there is no demand to prove the 
juridical norm, because there is the 
presumption according to which the judge 
knows the law (jura novit curia), the 
application of the foreign law supposes its 
knowledge41.  

But, the vocation of a foreign law to 
be applied, based on the international private 
law of the forum, complicates the mechanism 
of a civil or commercial process with foreign 
elements, considering the fact that, as the 
Romanian judge has no obligation to know 
the foreign law, its content should be 
established42.  

In our law, the establishing way of the 
content of the foreign law is regulated by the 
stipulations of art. 2562 of the Civil Code 
corroborated to the stipulations of art. 27-29 
of Law no. 189/2003 regarding the 
international judicial assistance in civil and 
commercial matter, republished, to the ones 
of the European Convention in the 
information field on the foreign law from 
June 7th, 1968 where Romania accessed by 
the Governmental Decision no. 153/1991, 
published in the Official Gazette no. 62 bis 
from March 16th, 1991, and also to the 
stipulations of the conventions/bilateral 
treaties contracted by Romania with different 
states.  
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cu mecanismele de asistenţă judiciară 
internaţională multilaterale sau bilaterale în 
materie civilă şi comercială.  

În acest context, trebuie spus că, deşi, 
Conferinţa de Drept Internaţional Privat de la 
Haga s-a preocupat, într-o anumită perioadă, 
de adoptarea unei reglementări generale în 
materie, până în prezent, nu a adoptat decât 
unele măsuri incidentale şi de aplicare 
restrânsă destinate facilitării cunoaşterii unei 
legislaţii străine5. Progrese însemnate au fost 
realizate însă de Consiliul Europei, sub egida 
căruia va fi elaborată Convenţia europeană în 
domeniul informaţiei asupra dreptului străin, 
încheiată la Londra, la 7 iunie 1968 şi a cărei 
intrare în vigoare a avut loc la 17 decembrie 
19696. Acestui document european-cadru i se 
alătură acordurile internaţionale bilaterale 
privind reglementarea unor probleme de 
drept internaţional privat ce cuprind 
prevederi privind şi facilităţile de obţinere 
reciprocă a informaţiilor în legătură cu 
legislaţia, practica judiciară sau notarială7. 
Mecanismele de asistenţă judiciară 
internaţională care au ca obiect obţinerea de 
informaţii din străinătate, necesare în litigiul 
din ţara de origine, sunt folosite atât pentru 
administrarea de probe într-un stat străin, cât 
şi în scopul obţinerii de informaţii referitoare 
la legislaţia respectivă8. 

Conform art. 2562, alin. 1 din Codul 
Civil conţinutul legii străine se stabileşte de 
instanţa judecătorească prin atestări obţinute 
de la organele statului care au edictat-o, prin 
avizul unui expert sau printr-un alt mod 
adecvat. Art. 2562, alin.2 din acelaşi act 
normativ prevede că partea care invoca o 
lege străină poate fi obligată să facă dovada 
conţinutului ei. Analiza coroborată a acestor 
dispoziţii permite reliefarea următoarelor 
aspecte:  

- în dreptul român 
stabilirea conţinutului legii străine 
se face din oficiu de către instanţa 
de judecată9,  

-  pentru stabilirea 
conţinutului legii străine pot fi 
utilizate mijloace de probă 

Therefore, the obtaining of 
information on the foreign law is 
accomplished according to the stipulations of 
the national regulations adopted in this sense, 
and also according to the multilateral or 
bilateral mechanisms of international judicial 
assistance in civil and commercial matter.  

In this context, we should say that, 
even if the Hague Conference of International 
Private Law was concerned, in a certain lapse 
of time, of the adoption of a general 
regulation in matter, until this moment, it has 
adopted only certain incident measures of 
restrained application meant to facilitate the 
knowledge of a foreign legislation43. 
Significant progresses were made by the 
European Council which elaborated the 
European Convention in the information field 
on the foreign law, contracted in London, on 
June 7th, 1968 and whose validation had place 
on December 17th, 196944. This framework 
European document is placed next to the 
bilateral international agreements regarding 
the regulation of certain problems of 
international private law containing 
stipulations regarding the facilities of mutual 
obtaining of the information related to the 
legislation, the judicial or notarial practice45. 
The mechanisms of international judicial 
assistance having as an object the obtaining of 
foreign information necessary for the 
litigation of the original country, are used 
both for administrating evidences in a foreign 
state and for obtaining information referring 
to that legislation46. 

According to art. 2562, paragraph 1 of 
the Civil Code, the content of the foreign law 
is established by the judicial court by 
certifications obtained from the state organs 
which proclaimed it, by an expert’s notice or 
by another adequate way. Art. 2562, 
paragraph 2 of the same normative document 
stipulates that the party invoking a foreign 
law may be forced to prove its content. The 
corroborated analysis of these stipulations 
allows the outlining of the following aspects:  

- In the Romanian law, the 
establishment of the foreign law 
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adecvate speţei respective,  
- pentru cunoaşterea 

conţinutului legii străine instanţa 
poate solicita şi concursul părţilor 
litigiului10.  

Aşadar, instanţa de judecată, datorită 
caracterului obligatoriu al aplicării dreptului 
străin (în cazul în care norma conflictuală 
română prevede astfel), precum şi în temeiul 
rolului activ al judecătorului (art. 22 din 
Codul de Procedură Civilă) va trebui să 
depună toate diligenţele pentru aflarea 
conţinutului şi înţelesului, corecte şi 
complete, ale legii străine, în cazul în care 
norma conflictuală română trimite la ea11.  

Deşi textul de lege reprodus mai sus 
face referire la instanţa de judecată în 
literatura de specialitate se consideră că el 
are o valoare de principiu, fiind aplicabil în 
cazul oricărei autorităţi chemate să aplice 
legea străină (ex. instanţa de arbitraj, notarul 
public, organul administrativ etc.)12. 
Totodată, din formularea textului art. 2562, 
alin.2 Cod Civil rezultă că apelarea de către 
judecător la sprijinul părţilor pentru 
determinarea conţinutului dreptului străin 
aplicabil nu este o obligaţie, ci o facultate 
pentru acesta, de care va uza în cazul în care 
dreptul străin este mai dificil de probat13. 

Instanţele române nu sunt abilitate, în 
principiu, să ia legătura directă cu instanţele 
statului străin, nici cu ambasadele sau cu alte 
organisme ale altor state, ci trebuie să ceară 
sprijinul, în acest scop, Ministerului de 
Justiţie român, care, prin direcţia specială 
care se ocupă de acest gen de activităţi, va 
contacta aceste instituţii sau organisme14. 

Obţinerea de informaţii referitoare 
la dreptul străin în lumina dispoziţiilor 
Legii nr. 189/2003 privind asistenţa 
judiciară internaţională în materie civilă 
şi comercială, republicată. Prin Legea nr. 
189/2003 privind asistenţa judiciară 
internaţională în materie civilă şi comercială, 
republicată, s-a instituit o procedură detaliată 
privind obţinerea de informaţii asupra 
dreptului străin15. După cum arătam şi mai 
sus, autoritatea centrală în această materie 

content is made ex oficio by the 
judicial court47,  

-  For establishing the content of the 
foreign law, evidences adequate to 
the respective case may be used,  

- For knowing the content of the 
foreign law, the court may also 
require the involvement of the 
litigation parties48.  

Therefore, the judicial court, because 
of the compulsory feature of applying the 
foreign law (when the Romanian conflict 
norm stipulates as such), and also based on 
the judge’s active role (art. 22 of the Civil 
Procedure Code) should lay down all the 
diligences for finding the correct and 
complete content and he meaning of the 
foreign law, when the Romanian conflict 
norm sends to it49.  

Even if the legal text quoted above 
refers to the judicial court, the specialty 
literature considers that it has the value of a 
principle, as it is applicable in case of any 
authority called to apply the foreign law (ex. 
The arbitrage court, the public notary, the 
administrative organ etc.)50. At the same time, 
from the wording of the text of art. 2562, 
paragraph 2 of the Civil Code, it results that 
the fact that the judge calls the parties’ 
support for determining the content of the 
applicable foreign law, is not an obligation, 
but a faculty he may use when the foreign law 
is more difficult to prove51. 

The Romanian courts are not mainly 
competent to have a direct connection with 
the courts of the foreign state or with the 
embassies or with other organisms of these 
states, but they should ask for support in this 
sense to the Romanian Ministry of Justice 
which, by the special direction it has, takes 
care of this kind of activities, and it will 
contact these institutions or organisms52. 

The obtaining of information 
referring to the foreign law based on the 
stipulations of Law no. 189/2003 regarding 
the international judicial assistance in civil 
and commercial matter, republished. By 
Law no. 189/2003 regarding the international 
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este Ministerul Justiţiei care transmite 
ministerelor de justiţie din alte state, la 
cererea acestora, informaţii privind dreptul 
intern în materie civilă şi comercială, precum 
şi în domeniul procedurii civile şi comerciale 
şi al organizării judiciare, pentru cazuri 
judiciare determinate16. De asemenea, în 
conformitate cu prevederile art. 27, alin. 2 
din Legea nr. 189/2003 privind asistenţa 
judiciară internaţională în materie civilă şi 
comercială - Ministerul Justiţiei este 
autoritatea centrală care solicita ministerelor 
de justiţie din alte state informaţii de felul 
celor menţionate mai sus la cererea 
instanţelor judecătoreşti române, pentru 
cazuri judiciare determinate.  

Prin urmare, Legea nr. 189/2003 
privind asistenţa judiciară internaţională în 
materie civilă şi comercială reglementează 
atât procedura obţinerii de informaţii cu 
privire la dreptul străin, cât şi cu privire la 
dreptul român.  

În ceea ce priveşte procedura obţinerii 
de informaţii cu privire la dreptul străin, 
Legea nr. 189/2003 privind asistenţa 
judiciară internaţională în materie civilă şi 
comercială conţine dispoziţii cu privire la 
conţinutul cererii de informaţii asupra 
dreptul străin. Astfel, în conformitate cu art. 
28, alin. 1 din Legea nr. 189/2003 privind 
asistenţa judiciară internaţională în materie 
civilă şi comercială această cerere trebuie să 
emane numai de la o autoritate judiciară şi 
cuprinde: 

a) denumirea autorităţii 
judiciare de la care emană; 

b) natura şi stadiul 
procesului;  

c) problemele cu privire 
la care se cer informaţii din 
dreptul unui alt stat, făcându-se o 
scurtă expunere a contextului in 
care acestea sunt necesare.  

Pentru o mai bună clarificare a 
înţelesului cererii, la aceasta se pot anexa şi o 
serie de documente. Legea nr. 189/2003 
privind asistenţa judiciară internaţională în 
materie civilă şi comercială arată că, în cazul 

judicial assistance in civil and commercial 
matter, republished, it was instituted a 
detailed procedure regarding the obtaining of 
information on the foreign law53. As we 
showed above, the central authority in this 
matter is the Ministry of Justice which 
transmits to the ministries of justice of other 
states, at their demand, information regarding 
the domestic law in civil and commercial 
matter, and also in the field of the civil and 
commercial procedure and of the judicial 
organization, for determined judicial cases54. 
Also, according to the stipulations of art. 27, 
paragraph 2 of Law no. 189/2003 regarding 
the international judicial assistance in civil 
and commercial matter – the Ministry of 
Justice is the central authority which required 
to the ministries of justice of other states 
information such as the ones mentioned above 
at the demand of the Romanian judicial 
courts, for determined judicial cases.  

Consequently, Law no. 189/2003 
regarding the international judicial assistance 
in civil and commercial matter regulates both 
the procedure of obtaining information 
regarding the foreign law and regarding the 
Romanian law.  

Regarding the procedure of obtaining 
information regarding the foreign law, Law 
no. 189/2003 regarding the international 
judicial assistance in civil and commercial 
matter contains stipulations regarding the 
content of the information demand on the 
foreign law. Thus, according to art. 28, 
paragraph 1 of Law no. 189/2003 regarding 
the international judicial assistance in civil 
and commercial matter, this demand should 
emanate only from a judicial authority and it 
contains: 

d) The name of the judicial authority 
which it emanates from; 

e) The process nature and stage;  
f) The problems regarding which 

information is demanded from the 
law of another state, 
accomplishing a short exposition 
of the context where they are 
necessary.  
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în care cererea de informaţii asupra dreptului 
străin nu este formulată de o autoritate 
judiciară, ci de părţile in litigiu, ea va fi 
însoţită de o încheiere de admitere a 
acesteia17. Totodată, cererea de informaţii 
juridice, precum şi răspunsul primit din 
partea statului solicitat vor fi traduse de 
instanţă sau de părţi, după caz18.  

În ceea ce priveşte procedura obţinerii 
de informaţii cu privire la dreptul român, 
prevederile Legii nr. 189/2003 privind 
asistenţa judiciară internaţională în materie 
civilă şi comercială arată că, atunci când 
primeşte din străinătate o cerere de informaţii 
asupra dreptului român, Ministerul Justiţiei 
formulează răspunsul sau o transmite unui alt 
organ competent sa ofere răspunsurile 
adecvate19. În conformitate cu art. 29, alin. 2 
din Legii nr. 189/2003 privind asistenţa 
judiciară internaţională în materie civilă şi 
comercială răspunsul, formulat în mod 
obiectiv şi imparţial, va putea fi însoţit de 
documente complementare, cum ar fi extrase 
din texte de lege sau din lucrări de doctrină. 
Ministerul Justiţiei va putea refuza să dea 
curs cererii de informaţii asupra dreptului 
român atunci când apreciază că interesele 
statului român sunt afectate de litigiul care a 
ocazionat formularea cererii sau că răspunsul 
ar fi de natură să aducă atingere suveranităţii 
ori securităţii sale20.  Răspunsul la o cerere 
de informaţii asupra dreptului român se va 
transmite cât mai curând posibil, ţinându-se 
seama de termenul menţionat de autoritatea 
străină solicitantă. In cazul in care elaborarea 
răspunsului necesită un timp mai îndelungat, 
Ministerul Justiţiei va informa autoritatea 
solicitantă. 

Obţinerea de informaţii referitoare 
la dreptul străin în lumina dispoziţiilor 
Convenţiei europene în domeniul 
informaţiei asupra dreptului străin din 7 
iunie 1968. Prin aderarea României la 
Convenţia europeană în domeniul informaţiei 
asupra dreptului străin de la Londra la 7 iunie 
1968 şi la Protocolului adiţional semnat la 
Strasbourg la 15 martie 1978, România a 
intrat în circuitul european de informaţie 

For a better clarification of the 
demand meaning, its annexes may contain a 
series of documents. Law no. 189/2003 
regarding the international judicial assistance 
in civil and commercial matter shows that, 
when the information demand on the foreign 
law is not formulated by a judicial authority, 
but by the litigation parties, it is accompanied 
by a contracting of its admission55. A the 
same time, the demand of juridical 
information and also the response of the 
demanded state will be translated by the court 
or by the parties, where appropriate56.  

Regarding the procedure of obtaining 
information regarding the Romanian law, the 
stipulations of Law no. 189/2003 regarding 
the international judicial assistance in civil 
and commercial matter show that, when it 
receives from abroad an information demand 
on the Romanian law, the Ministry of Justice 
formulates the response or transmits it to 
another organ competent to offer the adequate 
responses57. According to art. 29, paragraph 2 
of Law no. 189/2003 regarding the 
international judicial assistance in civil and 
commercial matter, the objective and 
impartial response may be accompanied by 
complementary documents, such as legal 
fragments or doctrine works. The Ministry of 
Justice may refuse to respond to the 
information demand on the Romanian law 
when it appreciates that the Romanian state 
interests are affected by the litigation offering 
the occasion to formulate the demand or that 
the response could reach its sovereignty or its 
security58.  The response to an information 
demand on the Romanian law is transmitted 
as soon as possible, considering the term 
mentioned by the demanding foreign 
authority. When the response elaboration 
requires a longer time, the Ministry of Justice 
informs the demanding authority about this. 

The obtaining of information 
referring to the foreign law based on the 
stipulations of the European Convention in 
the information field on the foreign law 
from June 7th, 1968. By Romania’s access to 
the European Convention in the information 
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asupra dreptului altor state, facilitându-se, în 
mod esenţial, posibilităţile de obţinere a 
informaţiilor asupra dreptului străin21. Astfel, 
în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1 
din Convenţia europeană în domeniul 
informaţiei asupra dreptului străin de la 
Londra din 7 iunie 1968 statele contractante 
se angajează să-şi transmită, informaţii 
privind dreptul lor în domeniul procedurii 
civile şi comerciale şi al organizării 
judiciare. Totodată, Convenţia europeană în 
domeniul informaţiei asupra dreptului străin 
de la Londra la 7 iunie 1968 prevede, în art. 
1, alin. 2, că două sau mai multe state 
contractante vor putea să extindă sfera de 
aplicare a prevederilor  convenţiei şi în alte 
domenii decât cele menţionate mai sus. În 
virtutea prevederilor Convenţiei europene în 
domeniul informaţiei asupra dreptului străin 
de la Londra la 7 iunie 1968 fiecare parte 
contractantă va crea sau va desemna un 
organ unic (organ primitor), care va avea 
următoarele sarcini: a) de a primi cererile de 
informaţii privind dreptul naţional în 
domeniul procedurii civile şi comerciale şi al 
organizării judiciare, care provin din partea 
unei alte părţi contractante şi b) de a da curs 
acestor cereri22. De asemenea, fiecare parte 
contractantă va putea crea sau desemna unul 
sau mai multe organe (organe 
transmiţătoare), însărcinate cu primirea 
cererilor de informaţii din partea autorităţilor 
sale judiciare şi cu transmiterea lor către 
organul primitor, străin, competent. În 
conformitate cu art. 2 din H.G. nr. 153/1991 
Ministerul Justiţiei a fost desemnat drept 
organ primitor şi transmiţător. Potrivit art. 3 
din Convenţia europeană în domeniul 
informaţiei asupra dreptului străin de la 
Londra din 7 iunie 1968 cererea de 
informaţii va trebui să emane întotdeauna de 
la o autoritate judiciară, chiar dacă nu a fost 
formulată de aceasta şi va putea fi făcută 
numai atunci când un proces a fost deja 
pornit. 

Modalitatea de transmitere a cererilor 
de informaţii asupra dreptului străin este 
comunicarea directă între autorităţile centrale 

field on the foreign law, in London, on June 
7th, 1968 and at the Additional Protocol 
signed in Strasbourg on March 15th, 1978, 
Romania entered the European information 
circuit on the law of other states, essentially 
facilitating the possibilities to obtain 
information on the foreign law59. Thus, 
according to the stipulations of art. 1, 
paragraph 1 of the European Convention in 
the information field on the foreign law from 
London, June 7th, 1968 the contracting states 
commit to transmit to each other information 
regarding their law in the field of the civil and 
commercial procedure and of the judicial 
organization. At the same time, the European 
Convention in the information field on the 
foreign law from London, June 7th, 1968 
stipulates, in art. 1, paragraph 2, that two or 
several contracting states may extend their 
application sphere of the convention 
stipulations in other fields different from the 
ones mentioned above. Under the stipulations 
of the European Convention in the 
information field on the foreign law from 
London, June 7th, 1968 each contracting party 
creates or assigns a unique organ (receiving 
organ), having the following tasks: a) 
receiving the information demands regarding 
the national law in the field of the civil and 
commercial procedure and of the judicial 
organization, coming from another 
contracting party and b) responding to these 
demands60. Also, each contracting party may 
create or assign one or several organs 
(transmitting organs), which should receive 
the information demands from its judicial 
authorities and also transmit them to the 
receiving, foreign, competent organ. 
According to art. 2 of G.D. no. 153/1991 the 
Ministry of Justice was assigned as a 
receiving and transmitting organ. According 
to art. 3 of the European Convention in the 
information field on the foreign law from 
London, June 7th, 1968 the information 
demand should always emanate from a 
judicial authority, even if it was not 
formulated by it, and it may be accomplished 
only when a process has already started. 
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desemnate de fiecare stat – parte la 
Convenţie23. În ceea ce priveşte conţinutul 
cererii de informaţii, prevederile art. 4 din 
Convenţia europeană în domeniul informaţiei 
asupra dreptului străin de la Londra din 7 
iunie 1968 arată că vor indica autoritatea 
judiciară de la care emană, precum şi natura 
procesului. De asemenea, se vor preciza, cât 
mai exact posibil, punctele la care se cere 
informaţia referitoare la dreptul statului 
căruia i se adresează cererea şi, în cazul în 
care ar exista mai multe sisteme juridice în 
statul solicitat, sistemul în legătură cu care se 
cer informaţiile. Totodată, la cerere se va 
adăuga o expunere a datelor necesare atât 
pentru o înţelegere corectă, cât şi pentru 
formularea unui răspuns exact şi precis; se 
vor putea anexa copii de pe documente, în 
cazul în care acestea ar putea fi necesare 
pentru clarificarea înţelesului cererii24. 
Convenţia europeană în domeniul informaţiei 
asupra dreptului străin de la Londra din 7 
iunie 1968 stipulează că, atunci când cererea 
nu este formulată de către o autoritate 
judiciară, ea trebuie să fie însoţită de o 
decizie din partea autorităţii judiciare care a 
aprobat-o. În ceea ce priveşte destinatarul 
cererii de informaţii, Convenţia europeană în 
domeniul informaţiei asupra dreptului străin 
de la Londra la 7 iunie 1968 arată că cererea 
va fi adresată direct - de către un organ 
transmiţător sau, în lipsa unui asemenea 
organ, de către o autoritatea judiciară - 
organului primitor al statului solicitat25, care 
are obligaţia să răspundă potrivit dispoziţiilor 
art. 10, alin. 1 din Convenţia europeană în 
domeniul informaţiei asupra dreptului străin 
de la Londra din 7 iunie 196826. După 
primirea unei asemenea cereri de informaţii, 
organul primitor va putea fie să formuleze el 
însuşi răspunsul, fie să transmită cererea unui 
alt organ de stat sau oficial, care va formula 
răspunsul27. Dispoziţiile Convenţiei europene 
în domeniul informaţiei asupra dreptului 
străin de la Londra din 7 iunie 1968 prevăd 
în art. 6, alin. 2 că, în cazuri justificate sau 
din motive de organizare administrativă, 
organul primitor poate să transmită cererea 

The transmitting way of the 
information demands on the foreign law is the 
direct communication between the central 
authorities assigned by each member-state of 
the Convention61. Regarding the content of 
the information demand, the stipulations of 
art. 4 of the European Convention in the 
information field on the foreign law from 
London, June 7th, 1968 show that they 
indicate the judicial authority which it 
emanates from, and also the process nature. 
Also, it specifies as accurate as possible the 
points where the information referring to the 
state law is demanded and, if there are several 
juridical systems in the demanded state, the 
system related to the information. At the same 
time, the demand will also present an 
exposition of the data necessary both for a 
correct understanding and for formulating an 
exact and accurate response; document copies 
may be annexed when they could be 
necessary for clarifying the demand 
meaning62. The European Convention in the 
information field on the foreign law from 
London, June 7th, 1968 stipulates that, when 
the demand is not formulated by a judicial 
authority, it should be accompanied by a 
decision from the judicial authority which 
approved it. Regarding the destine of the 
information demand, the European 
Convention in the information field on the 
foreign law from London, June 7th, 1968 
shows that the demand directly addressed – 
by a transmitting organ or, in the absence of 
such an organ, by a judicial authority – the 
receiving organ of the demanded state63, 
having the obligation to respond according to 
the stipulations of art. 10, paragraph 1 from 
the European Convention in the information 
field on the foreign law from London, June 
7th, 196864. After receiving such an 
information demand, the receiving organ 
could formulate itself the response or it could 
transmit the demand to another state organ or 
official organ which will formulate the 
response65. The stipulations of the European 
Convention in the information field on the 
foreign law from London, June 7th, 1968 
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către un organ privat sau către un jurist 
calificat, care va formula răspunsul. În 
situaţia în care acest lucru este de natură să 
implice cheltuieli, organul primitor, înainte 
de a efectua transmiterea menţionată, va 
indica autorităţii de la care emană cererea, 
organismul privat sau juriştii cărora li se va 
transmite cererea. În acest caz, organul 
primitor va face, în măsura posibilităţilor o 
informare cu privire la costul probabil şi va 
cere consimţământul autorităţii care a adresat 
cererea28. Conform art. 7 din Convenţia 
europeană în domeniul informaţiei asupra 
dreptului străin de la Londra din 7 iunie 1968 
răspunsul la cererea de informaţii, care nu 
trebuie să implice plata unor taxe sau 
cheltuieli de nici o natură29, va cuprinde, 
după caz, texte de legi, regulamente şi decizii 
judiciare. El va fi însoţit, în măsura 
considerată necesară pentru o bună informare 
a solicitantului, de documente 
complementare, precum extrase din  lucrări 
de doctrină şi lucrări pregătitoare. El va 
putea fi însoţit, eventual, de comentarii 
explicative.  Convenţia europeană în 
domeniul informaţiei asupra dreptului străin 
de la Londra din 7 iunie 1968 conţine 
dispoziţii referitoare şi la termenul de 
răspuns arătând în art. 11 că răspunsul la o 
cerere de informaţii trebuie dat cât mai 
repede posibil. Totuşi, dacă elaborarea 
răspunsului necesită un timp mai lung, 
organul primitor va informa despre aceasta 
autoritatea străină care a făcut cererea, 
precizând totodată, dacă este cu putinţă, data 
la care va fi comunicat răspunsul. În ceea ce 
priveşte comunicarea răspunsului, organul 
primitor va comunica răspunsul fie organului 
transmiţător, dacă cererea i-a fost transmisă 
de către acesta, fie autorităţii judiciare, dacă 
aceasta l-a sesizat direct30. Dacă părţile nu se 
învoiesc altfel, cererea de informaţii şi 
anexele sale vor fi redactate în limba sau în 
una din limbile oficiale ale statului solicitat 
sau vor fi însoţite de o traducere în această 
limbă, iar răspunsul va fi redactat în limba 
statului solicitat31. 

Facem precizarea că, în relaţia dintre 

stipulate in art. 6, paragraph 2 that, in justified 
cases or for reasons of administrative 
organization, the receiving organ may 
transmit the demand to a private organ or to a 
qualified jurist which will formulate the 
response. When this may involve expenses, 
the receiving organ, before accomplishing the 
mentioned transmission, indicates to the 
authority which the demand emanates from, 
the private organism or the jurists which the 
demand will be transmitted to. In this case, 
the receiving organ accomplishes, as much as 
possible, an information regarding the 
probable cost and asks for the consent of the 
authority addressing the demand66. According 
to art. 7 of the European Convention in the 
information field on the foreign law from 
London, June 7th, 1968 the response to the 
information demand which should involve the 
payment of no taxes or expenses67, contains, 
where appropriate, legal texts, regulations and 
judicial decisions. It will be accompanied, as 
much as necessary for well informing the 
exigent, by complementary documents, such 
as fragments of doctrine works and preparing 
works. It may be accompanied by explanatory 
comments.  The European Convention in the 
information field on the foreign law from 
London, June 7th, 1968 contains stipulations 
referring to the response term, showing in art. 
11 that the response to an information demand 
should come as fast as possible. However, if 
the response elaboration needs a longer lapse 
of time, the receiving organ announces this to 
the foreign authority which made the demand, 
specifying at the same time, if it is possible, 
the date when the response will be 
communicated. Regarding the response 
communication, the receiving organ 
communicates the response either to the 
transmitting organ, if it transmitted the 
demand, or to the judicial authority, if it 
announced it directly68. If the parties do not 
agree differently, the information demand and 
its annexes are published in the official 
language or in one of the official languages of 
the demanded state or they are accompanied 
by a translation in this language, and the 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 1/2013 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 1/2013 

 
 82

România şi statele care sunt parte la 
Convenţia europeană în domeniul informaţiei 
asupra dreptului străin din 7 iunie 1968, dar 
cu care au fost încheiate şi tratate/convenţii 
bilaterale în domeniul asistenţei judiciare în 
materie civilă sau comercială, transmiterea 
cererilor de informaţii asupra dreptului străin 
se efectuează: 

- fie în baza Convenţiei Consiliului 
Europei, încheiată la Londra, la 7 iunie 1968, 

- fie în baza convenţiei/tratatului 
bilateral (în funcţie de opţiunea statului – 
parte), dar cu respectarea întocmai a 
procedurii prevăzute de convenţia/tratatul 
respectiv32. 

Identificatorul european de legislaţie. 
La nivelul Uniunii Europene, Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene 
prevede constituirea unui spaţiu de libertate, 
securitate şi justiţie, cu respectarea 
drepturilor fundamentale şi a diferitelor 
sisteme de drept şi tradiţii juridice ale 
statelor membre33. În acest context se 
apreciază că, un spaţiu european de libertate, 
securitate şi justiţie în cadrul căruia să se 
poate desfăşura în bune condiţii cooperarea 
judiciară, presupune nu numai cunoaşterea 
dreptului european, ci şi, în special, 
cunoaşterea reciprocă a sistemelor juridice 
ale altor state membre, inclusiv legislaţia 
naţională34. Procesul de cooperare în cadrul 
Uniunii Europene a creat o nevoie crescută 
de a identifica şi schimba informaţii de 
natură juridică, provenite de la autorităţile 
regionale şi naţionale, la nivel european. 
Răspunsul la această nevoie vine parţial din 
informaţiile de natură juridică disponibile în 
format digital şi din utilizarea extinsă a 
internetului. Cu toate acestea, schimbul de 
informaţii de natură juridică este limitat în 
bună măsură de diferenţele existente între 
diversele sisteme naţionale, precum şi de 
diferenţele dintre sistemele tehnice utilizate 
pentru stocarea şi redarea legislaţiei prin 
intermediul site-urilor lor. Aceasta afectează 
interoperabilitatea dintre sistemele de 
informaţii ale instituţiilor naţionale şi 
europene, în ciuda disponibilităţii tot mai 

response is published in the language of the 
demanded state69. 

We specify that, in the relation 
between Romania and the member states of 
the European Convention in the information 
field on the foreign law from June 7th, 1968, 
as there were also contracted bilateral treaties/ 
conventions in the field of the judicial 
assistance in civil or commercial matter, the 
transmission of the information demands on 
the foreign law is accomplished: 
- either based on the Convention of the 
European Council, contracted in London, on 
June 7th, 1968, 
- either based on the bilateral 
convention/treaty (depending on the member 
state option), but by respecting the procedure 
stipulated by the respective 
convention/treaty70. 
The European legislation identifier. At the 
European Union level, the Treaty regarding 
the functioning of the European Union 
stipulates the constitution of a space of 
freedom, security and justice, by respecting 
the basic rights and the different law systems 
and juridical traditions of the member states71. 
In this context, it is appreciated that a 
European space of freedom, security and 
justice where the judicial cooperation may 
develop in good conditions, supposes not only 
the knowledge of the European law, but 
especially the mutual knowledge of the 
juridical systems of other member states, 
including the national legislation72. The 
cooperation process in the framework of the 
European Union created an increased need to 
identify and exchange juridical information 
coming from the regional and national 
authorities, at the European level. The 
response to this need partially comes from the 
juridical information available in a digital 
format and from the extended use of the 
internet. However, the exchange of juridical 
information is very limited by the differences 
existing between the different national 
systems, and also by the differences between 
the technical systems used for stocking and 
publishing the legislation by means of their 
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mari a documentelor în format electronic35. 
Având în vedere cele menţionate, la nivelul 
Uniunii Europene, s-au efectuat demersuri 
privind realizarea Identificatorului European 
de Legislaţie (ELI), instrument menit să 
ofere statelor membre ale Uniunii Europene 
o modalitate simplificată, facilă, rapidă, 
autodocumentată, flexibilă, consecventă şi 
neechivocă de acces la legislaţia statelor 
membre36. Concluziile Consiliului European 
privind solicitarea introducerii 
identificatorului european de legislaţie (ELI) 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene C 325/26.10.2012 prevăd 
introducerea acestui identificator de legislaţie 
având în vedere faptul că schimbul de date 
privind legislaţia s-a dezvoltat semnificativ 
la scară europeană dar este îngreunat de 
disparităţile existente între sistemele juridice 
din statele membre şi de la nivelul Uniunii 
Europene. Crearea identificatorului european 
de legislaţie (ELI) va permite ca trimiterile la 
textele legislative europene şi naţionale să se 
facă într-un mod armonizat şi stabil, 
rezultând astfel un sistem de căutare şi 
schimb de informaţii mai rapid şi mai 
eficient, accesibil cetăţenilor sau 
utilizatorilor specifici, cum ar fi legiuitorii, 
magistraţii sau juriştii37. Deşi, la acest 
moment, introducerea identificatorului 
european de legislaţie (ELI) este facultativă, 
există deja state membre care au procedat în 
mod voluntar la implementarea acestuia38. 

Concluzii. Creşterea mobilităţii 
persoanelor şi bunurilor peste frontiere, 
dezvoltarea schimburilor şi relaţiilor 
economice între resortisanţii statelor diferite 
au fost de natură să antreneze multiplicarea 
raporturilor juridice cu elemente de 
extraneitate şi au pus problema  aplicării 
legii străine. Procedura informării asupra 
dreptului străin a constituit o preocupare atât 
la nivel naţional, cât şi european, elaborându-
se în acest sens reglementări menite să 
faciliteze obţinerea de informaţii asupra legii 
străine aplicabile într-un raport juridic cu 
elemente de extraneitate. Totodată, la nivelul 
Uniunii Europene, s-au efectuat demersuri 

websites. This accomplishes interoperability 
between the information systems of the 
national and European institutions, despite the 
bigger and bigger availabilities of the 
documents in an electronic format73. 
Considering the facts mentioned above, at the 
European Union level, there were approaches 
regarding the accomplishment of the 
European Legislation Identifier (ELI), an 
instrument meant to offer to the member state 
of the European Union a simplified, easy, fast, 
self-documented, flexible, consequent and 
unequivocal way of accessing the legislation 
of the member states74. The conclusions of the 
European Council regarding the demand to 
introduce the European legislation identifier 
(ELI) published in the Official Journal of the 
European Union C 325/26.10.2012 stipulate 
the introduction of the legislation identifier, 
considering that the exchange of legislation 
data was significantly developed at the 
European level, but it is made difficult by the 
disparities existing between the juridical 
systems of the member states and at the 
European Union level. The creation of the 
European legislation identifier (ELI) allows 
the references to the European and national 
legislative texts to be made in a harmonized 
and stable way, resulting thus a system of 
information search and exchange which is 
faster and more efficient, accessible to the 
citizens or to the specific users, such as the 
legislators, the magistrates, the jurists75. Even 
if, at this moment, the introduction of the 
European legislation identifier (ELI) is 
optional, there already are member states 
which voluntarily proceeded to its 
implementation76. 

Conclusions. The increase of the 
persons’ and goods’ mobility outside the 
frontiers, the development of the economical 
exchanges and relations between the nationals 
of different states were able to involve the 
multiplication of the juridical reports to the 
foreign elements and discussed the 
application of the foreign law. The 
information procedure on the foreign law 
constituted both a national and European 
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privind realizarea Identificatorului European 
de Legislaţie (ELI), un instrument menit să 
ofere un acces simplu şi rapid la legislaţia 
statelor membre, dar şi a Uniunii Europene, 
contribuind, astfel, la consolidarea spaţiului 
comun de libertate, securitate şi justiţie.  
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