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Aspecte matrimoniale și aspecte legate de răspunderea părintească
Rumania
Articolul 67 (a)
Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală română (art. 3 din art. I3 din Legea nr. 191/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri
necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană).
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Articolul 67 (b)
România acceptă limbile română, engleză şi franceză pentru certificatul de înapoiere sau vizită a copilului şi pentru comunicările făcute autorităţilor centrale.
Articolul 67 (c)
România acceptă limbile română, engleză şi franceză pentru certificatul de înapoiere sau vizită a copilului şi pentru comunicările făcute autorităţilor centrale.
Articolele 21 și 29
În România cererile de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite sunt de competenţa tribunalului (art. 1 alin. (1) din art. I 2 din O.U.G. nr. 119/2006
privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 191/2007, cu modificările şi completările ulterioare; art. 95 pct. 1 şi art. 1098 din Codul de procedură civilă)
Articolul 33
În România, apelul împotriva hotărârii de recunoaştere şi încuviinţare a executării este de competenţa curţii de apel (art. 96 pct. 2 din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă).
Articolul 34
Recursul (art. 97 pct. 1 din Codul de procedură civilă).
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