PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A LEGII NR. 134 DIN 1 IULIE 2010 PRIVIND CODUL DE
PROCEDURĂ CIVILĂ, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
Nr.
crt.
1

TEXTUL ACTUAL AL LEGII
Articolul 144 - Judecarea cererii
(1) Cererea de strămutare se
judecă de urgenţă, în camera de
consiliu, cu citarea părţilor din proces.
(2) Hotărârea asupra strămutării
se dă fără motivare şi este definitivă.
(3) Instanţa de la care s-a cerut
strămutarea va fi încunoştinţată, de
îndată,
despre
admiterea
sau
respingerea cererii de strămutare.

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
(1) Cererea de strămutare se
comunică celorlalte părţi din proces
pentru a formula întâmpinare în
termen de cel mult 5 zile de la
primirea comunicării, care poate fi
scurtat în funcţie de circumstanţele
cauzei. Întâmpinarea nu se comunică,
partea
interesată
putând
lua
cunoştinţă de cuprinsul acesteia de
la dosarul cauzei.
(11) Cererea se judecă de urgenţă,
în camera de consiliu, fără citarea
părţilor. Dacă apreciază necesar,
instanţa poate dispune citarea
părţilor, pentru explicaţii şi lămuriri
sau pentru dezbateri orale.
(2) Hotărârea asupra strămutării
este
definitivă.
Hotărârea
de
respingere a cererii de strămutare se
dă fără motivare.
(3) Instanţa de la care s-a cerut
strămutarea va fi încunoştinţată, de
îndată,
despre
admiterea
sau
respingerea cererii de strămutare.
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MOTIVARE
Strămutarea este o procedură incidentală,
pentru care desfăşurarea căreia înfăţişarea părţilor
nu este esenţială.
Fie că se judecă de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, fie de o curte de apel, este vorba despre o
instanţă de control judiciar, situată de multe ori în
altă localitate, iar procedura de citare presupune
intervale mai lungi de timp.
În
practică,
s-a
observat
că,
după
încunoştiinţarea instanţei de la care s-a cerut
strămutarea, există o tendinţă a judecătorului de a
urmări soluţia pronunţată asupra cererii anterior
pronunţării hotărârii în cauza dedusă judecăţii,
deoarece admiterea strămutării ar putea avea
efectul desfiinţării acesteia.
Aceste circumstanţe produc un efect dilatoriu,
care poate fi şi trebuie evitat.
În ceea ce priveşte nemotivarea hotărârii
asupra strămutării, considerăm că efectul
desfiinţării unor acte îndeplinite de instanţă sau al
hotărârii pronunţate înainte de strămutare trebuie
însoţit de motivarea corespunzătoare.
În hotărârea pronunţată în cauza Albert c.
României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului
a subliniat că noţiunea de proces echitabil impune
ca jurisdicţiile interne să examineze în mod efectiv
chestiunile esenţiale care au fost invocate.

Nr.
crt.

2

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)

Art. 1471 – Degrevarea instanţei
Când, din cauza volumului excesiv
de activitate, funcţionarea eficientă a
instanţei competente este grav
afectată, Colegiul de conducere al
Înaltei Curți de Casație și Justiție, la
propunerea Secţiei pentru Judecători
a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, poate desemna o
instanţă învecinată de acelaşi grad
care să judece procesele care vor fi
începute într-o anumită perioadă.
Hotărârea este general obligatorie de
la data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
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MOTIVARE
De asemenea, în cauza Dima c. României
(hotărârea din 16 noiembrie 2006, par. 34), s-a
statuat: «Deoarece Convenţia nu urmăreşte să
garanteze drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi
concrete şi efective (Artico c. Italiei, Hotărârea din
13 mai 1980, p. 16, par. 33), Curtea reaminteşte că
dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat
drept unul efectiv decât dacă cererile şi observaţiile
părţilor sunt cu adevărat "reţinute", adică analizate
corespunzător de către instanţa sesizată».
Această măsură este necesară pentru reglarea
volumului de activitate între instanţe de acelaşi
grad, în cazul în care se constată o disproporţie
vădită, iar măsurile de resurse umane luate de
C.S.M. nu sunt apte a rezolva problemele, care pot
afecta dreptul la un proces echitabil al părţilor, sub
aspectul duratei rezonabile.
Dispoziţiile art. 147 C.pr.civ., privind delegarea
instanţei, se aplică numai proceselor începute, la
cererea părţii interesate, nefiind apte a rezolva
probleme sistemice. De asemenea, sunt aplicabile
în împrejurări excepţionale, numai atunci când
instanţa competentă „este împiedicată un timp mai
îndelungat să funcţioneze”.
Colegiul de conducere adoptă şi Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea administrativă a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar publicarea în
Monitorul Oficial al României, după exemplul
deciziilor obligatorii pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept, asigură accesibilitatea şi

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
Art. 148 – Condiţiile generale
(Forma cererilor)
Se introduce un nou alineat:
(11) Revine tuturor părţilor din
proces obligaţia de a indica instanţei
adresa electronică, numărul de
telefon, numărul de fax ori altele
asemenea, proprii sau ale părţii
adverse, atunci când există astfel de
coordonate şi sunt disponibile
public. Dovada pentru o altă parte din
proces, dacă este cazul, se va face
prin înscrisuri.
Art. 154 – Organe competente și
modalități de comunicare
Se introduce un nou alineat:
(62) Atunci când niciuna dintre
părţi nu a indicat astfel de
coordonate în scopul citării sale, dar
sunt disponibile public şi sunt
identificate prin intermediul grefei
instanţei, acestea vor putea fi folosite
pentru citare şi comunicarea actelor
de procedură, dacă transmiterea şi
primirea
textului
actului
sunt
confirmate expres de destinatar.
Această confirmare are valoarea unui
acord tacit pentru folosirea aceloraşi
mijloace de comunicare în scopul
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MOTIVARE
previzibilitatea măsurii.
Modificarea are ca scop citarea şi comunicarea
actelor de procedură prin mijloace alternative, care
sunt mult mai rapide, economice şi disponibile
inclusiv în cazul unor restricţii precum cele din
perioada stării de urgenţă.
Este necesar a se clarifica dispoziţia Codului de
procedură civilă, obligaţia de a indica datele de
contact vizând şi situaţia părţilor adverse.

Modificarea are ca scop citarea şi comunicarea
actelor de procedură prin mijloace alternative, care
sunt mult mai rapide, economice şi disponibile
inclusiv în cazul unor restricţii precum cele din
perioada stării de urgenţă.
În cazul în care datele de contact sunt
disponibile public (pe pagina oficială de internet, în
Registrul Comerţului sau în orice alt registru
şamd), acestea ar trebui să fie folosite de instanţă
(sau sunt în practică).
În mod evident, în lipsa unei opţiuni a părţii
pentru a fi citată în acest mod, indicarea acestor
coordonate de către partea adversă ori
identificarea lor de către instanţă nu ar trebui să
conducă la utlizarea lor decât dacă primirea este
confirmată expres.

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

Art. 157 - Cuprinsul citației
(1) Citația va cuprinde:
a) denumirea instanței, sediul ei și,
când este cazul, alt loc decât sediul
instanței unde urmează să se
desfășoare judecarea procesului;

Articolul 194 - Cuprinsul cererii
de chemare în judecată
Cererea de chemare în judecată

PROPUNERI DE MODIFICARE
MOTIVARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
citării şi comunicării actelor de
Regula de la art. 154 alin. 6 şi 61 priveşte
procedură.
situaţia în care partea a optat în mod expres, caz
în care citațiile și celelalte acte de procedură
menționate se consideră comunicate la momentul
la care au primit mesaj din partea sistemului folosit
că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate
de acesta.
Art. 157 - Cuprinsul citației
Pentru identitate de tratament, mijloacele de
(1) Citația va cuprinde:
comunicare rapidă trebuie făcute cunoscute
a) denumirea instanței, sediul ei și, reciproc, cât mai transparent, pentru a extinde
când este cazul, alt loc decât sediul utilizarea lor.
instanței
unde
urmează
să
se
În ceea ce priveşte conexiunea prin
desfășoare
judecarea
procesului, videoconferinţă, în Regulamentul de ordine
precum
și
adresa
electronică, interioară al instanţelor judecătoreşti vor fi indicați
numărul de telefon, numărul de fax pașii pentru conectarea dispozitivului la transmisia
ori altele asemenea;
audio-video, inclusiv aplicațiile necesar a fi
[...]
descărcate pe dispozitiv.
i¹)
mijlocul
electronic
de
comunicare, legătura de acces și
parola, atunci când participarea la
proces se face la distanță, prin
videoconferinţă, precum și interdicția
de a furniza aceste date terților și de
a înregistra ședința de judecată fără
acordul prealabil al preşedintelui
completului
de
judecată,
sub
sancţiunea amenzii judiciare;
Articolul 194 - Cuprinsul cererii de
Având în vedere introducerea unui nou text la
chemare în judecată
art. 148 alin. 11, la condiţiile generale privind forma
Cererea de chemare în judecată va cererilor, se impune o trimitere expresă la acesta în
Page 4 of 27

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII
va cuprinde:
a) numele și prenumele, domiciliul
sau reședința părților ori, pentru
persoane juridice, denumirea și sediul
lor. De asemenea, cererea va
cuprinde și codul numeric personal
sau, după caz, codul unic de
înregistrare ori codul de identificare
fiscală, numărul de înmatriculare în
registrul comerțului sau de înscriere
în registrul persoanelor juridice și
contul bancar ale reclamantului,
precum și ale pârâtului, dacă părțile
posedă ori li s-au atribuit aceste
elemente de identificare potrivit legii,
în măsura în care acestea sunt
cunoscute
de
reclamant.
Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a
sunt aplicabile. Dacă reclamantul
locuiește în străinătate, va arăta și
domiciliul ales în România unde
urmează să i se facă toate
comunicările privind procesul;
Articolul 200 - Verificarea cererii
și regularizarea acesteia
[...]
(3) Când cererea nu îndeplinește
cerințele prevăzute la art. 194-197,
reclamantului i se vor comunica în
scris lipsurile, cu mențiunea că, în

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
cuprinde:
a) numele și prenumele, domiciliul
sau reședința părților ori, pentru
persoane juridice, denumirea și sediul
lor. De asemenea, cererea va cuprinde
și codul numeric personal sau, după
caz, codul unic de înregistrare ori codul
de identificare fiscală, numărul de
înmatriculare în registrul comerțului sau
de înscriere în registrul persoanelor
juridice
și
contul
bancar
ale
reclamantului, precum și ale pârâtului,
dacă părțile posedă ori li s-au atribuit
aceste elemente de identificare potrivit
legii, în măsura în care acestea sunt
cunoscute de reclamant. Dispozițiile art.
148 alin. (1) teza a II-a şi alin. 11 sunt
aplicabile. Dacă reclamantul locuiește în
străinătate, va arăta și domiciliul ales în
România unde urmează să i se facă
toate comunicările privind procesul;
Articolul 200 - Verificarea cererii și
regularizarea acesteia
[...]
(3) Când cererea nu îndeplinește
cerințele prevăzute la art. 194-197,
reclamantului i se vor comunica în scris
lipsurile, cu mențiunea că, în termen de
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MOTIVARE
materia cererii de chemare în judecată pentru a
atrage atenţia asupra obligaţiei de a indica astfel
de date de contact şi pentru partea adversă,
însoţită de înscrisuri din care să rezulte
disponibilitatea publică a acestora, dacă este
cazul.

Modificarea acestui text are ca scop urgentarea
soluţionării cererilor informe, fie prin reducerea
termenelor, fie prin judecarea fără citare.
Alin. 31 are în vedere situaţia în care instanţa
este nevoită să asigure celeritatea procesului,
potrivit art. 241 putându-se fixa termene scurte,
chiar de la o zi la alta. Or, deşi există situaţii în

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII
termen de cel mult 10 zile de la
primirea comunicării, trebuie să facă
completările sau modificările dispuse,
sub sancțiunea anulării cererii. Se
exceptează de la această sancțiune
obligația de a se desemna un
reprezentant comun, caz în care sunt
aplicabile dispozițiile art. 202 alin. (3).
(4) Dacă
obligațiile
privind
completarea sau modificarea cererii
prevăzute
la art.
194
lit.
a)c), d) numai în cazul motivării în fapt
și f), precum și art. 195-197 nu sunt
îndeplinite în termenul prevăzut
la alin. (3), prin încheiere se dispune
anularea cererii.
[...]
(6) Cererea de reexaminare se
face în termen de 15 zile de la data
comunicării încheierii.
(7) Cererea se soluționează prin
încheiere definitivă dată în camera de
consiliu, cu citarea reclamantului, de
către un alt complet al instanței
respective, desemnat prin repartizare
aleatorie, care va putea reveni
asupra măsurii anulării dacă aceasta
a fost dispusă eronat sau dacă
neregularitățile au fost înlăturate în
termenul acordat potrivit alin. (3).

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
cel mult 7 zile de la primirea
comunicării, trebuie să facă completările
sau modificările dispuse, sub sancțiunea
anulării cererii. Se exceptează de la
această sancțiune obligația de a se
desemna un reprezentant comun, caz în
care sunt aplicabile dispozițiile art. 202
alin. (3).
(31) În cazuri urgente sau atunci
când legea prevede în mod expres,
judecătorul poate dispune scurtarea
termenului, despre aceasta făcânduse menţiune în citaţie sau în actul de
procedură.
(4) Dacă
obligațiile
privind
completarea sau modificarea cererii
prevăzute la art. 194 lit. a)-c), d) numai
în cazul motivării în fapt și f), precum
și art. 195-197 nu sunt îndeplinite în
termenul prevăzut la alin. (3), prin
încheiere, dată în camera de consiliu
fără citarea părţilor, se dispune
anularea cererii.
[...]
(6) Cererea de reexaminare se face
în termen de 5 zile de la data
comunicării încheierii.
(7) Cererea se soluționează prin
încheiere definitivă dată în camera de
consiliu, cu citarea reclamantului, de
Page 6 of 27

MOTIVARE
care simpla înregistrare a cererii de chemare în
judecată
produce
efecte
grave
(precum
suspendarea de drept a executării unui act
administrativ atacat de prefect), un astfel de
termen nu poate fi stabilit dacă cererea este
informă şi trebuie să se dea reclamantului un
interval de 10 zile (de lege lata) sau de 7 zile (de
lege ferenda).
La alin. 4 este necesară o clarificare a
dispoziţiilor legale actuale, pentru anularea cererii
aplicându-se dispoziţiile art. 532 C.pr.civ., în lipsa
unei prevederi exprese.
Deşi este o cale de atac, reexaminarea se
poate judeca fără citarea reclamantului, dacă i se
oferă posibilitatea să opteze în acest sens. În
practica judiciară, necesitatea îndeplinirii procedurii
de citare are ca efect prelungirea intervalului în
care este fixat termenul de judecată, iar în măsura
în care reclamantul nu doreşte acest lucru, fiind
interesat doar de soluţionarea cererii sale cu
celeritate, fără a urmări să se înfăţişeze, un astfel
de text va servi acestui scop.

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

Art. 212 - Locul judecării
procesului
Judecarea procesului are loc la
sediul instanței, dacă prin lege nu se
dispune altfel.

Art. 217 - Poliția ședinței de
judecată
[...]
(2) Dacă nu mai este loc în sala
de ședință, președintele le poate cere
celor care ar veni mai târziu sau care
depășesc numărul locurilor existente

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
către un alt complet al instanței
respective, desemnat prin repartizare
aleatorie, care va putea reveni asupra
măsurii anulării dacă aceasta a fost
dispusă eronat sau dacă neregularitățile
au fost înlăturate în termenul acordat
potrivit alin. (3). Prin derogare de la
dispoziţiile art. 153 alin. (1), cererea
se va judeca fără citarea părţilor, iar
reclamantul va fi citat doar dacă a
solicitat în mod expres prin cererea
de reexaminare.
Art.
212
Locul
judecării
procesului
Judecarea procesului are loc la
sediul instanței, dacă prin lege nu se
dispune altfel. În acelaşi loc se
realizează constituirea legală a
completului de judecată şi în cazul
desfăşurării şedinţei de judecată prin
videoconferinţă, fiindu-i asimilat locul
în care se află persoanele aflate la
distanţă.
Art. 217 - Poliția ședinței de
judecată
[...]
(2) Dacă nu mai este loc în sala de
ședință sau dacă normele de protecție
a sănătății o impun, președintele le
poate cere celor care ar veni mai târziu
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MOTIVARE

Justiția la distanță reprezintă un proiect adaptat
nevoilor actuale ale societății, accelerat de
pandemia de coronavirus și având ca scop
adaptarea la ultimele evoluții ale tehnologiei și la
utilizarea pe scară largă a serviciilor online.
Justiția trebuie să urmeze îndeaproape această
evoluţie tehnologică a societății.
Utilizarea videoconferinţei reprezintă doar o
etapă din evoluția spre o justiție online,
recomandată pentru anumite categorii de procese,
mai rapidă, mai ieftină și mai ușor de urmărit.
Instanțele mari, cele mai încărcate din punct de
vedere al numărului de dosare și, implicit, al
numărului de participanți în acestea (părți, avocați,
consilieri juridici, experți judiciari etc.), generează
un flux continuu de persoane la serviciile care au
contact direct cu publicul și, inevitabil, crearea unor
aglomerări de persoane.

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII
să părăsească sala.
[...]
(4) Persoanele care iau parte la
ședință sunt obligate să aibă o
purtare și o ținută cuviincioase.
[...]
(6) Președintele atrage atenția
părții sau oricărei alte persoane care
tulbură ședința ori nesocotește
măsurile luate să respecte ordinea și
buna-cuviință, iar în caz de nevoie
dispune îndepărtarea ei.
[...]
(8) Dacă înainte de închiderea
dezbaterilor una dintre părți a fost
îndepărtată din sală, aceasta va fi
chemată în sală pentru a i se pune în
vedere actele esențiale efectuate în
lipsa ei. Aceste dispoziții nu se aplică
în cazul în care partea îndepărtată
este asistată de un apărător care a
rămas în sală.

PROPUNERI DE MODIFICARE
MOTIVARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
sau care depășesc numărul locurilor
Modificările sunt necesare pentru gestionarea
existente sau permise să părăsească eficientă a cauzelor concomitent cu protejarea
sala.
sănătății părţilor şi a celorlalţi participanţi la
[...]
procesul civil.
(4) Persoanele care iau parte la
ședință sunt obligate să respecte
normele de protecție a sănătății, să
aibă o purtare și o ținută cuviincioase.
[...]
(6) Președintele atrage atenția părții
sau oricărei alte persoane care tulbură
ședința ori nesocotește măsurile luate
să respecte ordinea și buna-cuviință
sau normele de protecție a sănătății,
iar în caz de nevoie dispune
îndepărtarea ei. În cazul şedinţei de
judecată
desfăşurate
prin
videoconferinţă, măsurile pot consta
în întreruperea totală a conexiunii cu
partea respectivă sau parţială, prin
blocarea contribuţiei sale audio
şi/sau video.
[...]
(8) Dacă înainte de închiderea
dezbaterilor una dintre părți a fost
îndepărtată din sală, aceasta va fi
chemată în sală pentru a i se pune în
vedere actele esențiale efectuate în
lipsa ei. Aceste dispoziții nu se aplică în
cazul în care partea îndepărtată este
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crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
asistată de un apărător care a rămas în
sală.
(81) Dacă una dintre părţi a fost
îndepărtată
din
sală
pentru
nerespectarea măsurilor luate pentru
protecția sănătății publice, în lipsa
apărătorului ales, aceasta va fi
chemată în sală numai dacă s-a
conformat acestor măsuri, iar în
cazul unei imposibilități obiective,
instanța poate amâna pronunţarea în
vederea depunerii de concluzii
scrise.
Art. 219 - Verificări privind
prezentarea părților
Se introduce un nou alineat:
(1¹) Verificarea de la alin. (1) poate fi
realizată și la distanță, prin mijloace
electronice.
Art. 229 - Termen în cunoștință
Se introduce un nou alineat:
(11) Dispozițiile alin. (1) sunt
aplicabile și în cazul în care şedinţa
de judecată s-a desfăşurat prin
videoconferinţă.

MOTIVARE

Justiția la distanță reprezintă un proiect adaptat
nevoilor actuale ale societății, accelerat de
pandemia de coronavirus și având ca scop
adaptarea la ultimele evoluții ale tehnologiei și la
utilizarea pe scară largă a serviciilor online.
Justiția trebuie să urmeze îndeaproape această
evoluţie tehnologică a societății.
Art.
230
Preschimbarea
Art.
230
Preschimbarea
Textul reprezintă o aplicaţie specială a amânării
termenului
termenului
prevăzute deja la art. 220 C.pr.civ., pe criteriul
Termenul de judecată nu poate fi
Termenul de judecată nu poate fi „cine poate mai mult poate şi mai puţin”.
preschimbat decât pentru motive preschimbat decât pentru motive
Page 9 of 27

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII
temeinice, din oficiu sau la cererea
oricăreia dintre părți. Completul de
judecată învestit cu judecarea cauzei
hotărăște în camera de consiliu, fără
citarea părților. Părțile vor fi citate de
îndată pentru noul termen fixat.
Dispozițiile art. 241 alin. (3) sunt
aplicabile.

Art. 231 - Notele de ședință.
Înregistrarea ședinței
(1) Grefierul care participă la
ședință este obligat să ia note în
legătură cu desfășurarea procesului.
Părțile pot cere citirea notelor și, dacă
este cazul, corectarea lor.
[...]
(4) Instanța va înregistra ședințele
de judecată.

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
temeinice, din oficiu sau la cererea
oricăreia dintre părți. Completul de
judecată învestit cu judecarea cauzei
hotărăște în camera de consiliu, fără
citarea părților. Părțile vor fi citate de
îndată pentru noul termen fixat.
Dispozițiile art.
241
alin.
(3) sunt
aplicabile.
Când
completul
de
judecată este alcătuit din mai mulţi
judecători, preschimbarea din oficiu
se poate face şi de un singur
judecător.
Art. 231 - Notele de ședință.
Înregistrarea ședinței
(1) Grefierul care participă la ședință
este obligat să ia note în legătură cu
desfășurarea procesului. Părțile pot cere
citirea notelor scrise și, dacă este cazul,
corectarea lor. În cazul în care notele
sunt consemnate ulterior cu ajutorul
unui program de transcriere, reperul
va fi înregistrarea prin mijloace
tehnice audio sau video, în condiţiile
legii.
[...]
(4) Instanța va înregistra ședințele
de judecată prin mijloace tehnice
audio sau video, în funcţie de dotările
existente în sala de judecată, din
dispoziţia instanţei de judecată. În
Page 10 of 27

MOTIVARE

Justiția la distanță reprezintă un proiect adaptat
nevoilor actuale ale societății, accelerat de
pandemia de coronavirus și având ca scop
adaptarea la ultimele evoluții ale tehnologiei și la
utilizarea pe scară largă a serviciilor online.
Justiția trebuie să urmeze îndeaproape această
evoluţie tehnologică a societății.

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

Art. 233 - Cuprinsul încheierii de
ședință
(1) Pentru fiecare ședință a
instanței se întocmește o încheiere
care va cuprinde următoarele:
[...]
m)
semnătura
membrilor
completului și a grefierului.

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
cazul videoconferinţei, se prezumă
acordul părţilor pentru înregistrarea
dezbaterilor, fără ca aceasta să fie
obligatorie.
(41) Se interzice fotografierea şi
înregistrarea audio şi/sau video a
şedinţei de judecată, inclusiv când se
desfăşoară prin videoconferinţă, fără
aprobarea prealabilă a preşedintelui
completului, în condiţiile stabilite prin
Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti. Încălcarea
acestor prevederi se sancţionează cu
amenda judiciară prevăzută la art.
188 alin. (2).
Art. 233 - Cuprinsul încheierii de
ședință
(1) Pentru fiecare ședință a instanței
se întocmește o încheiere care va
cuprinde următoarele:
[...]
d1) în cazul desfăşurării şedinţei
prin
videoconferinţă,
mijlocul
electronic
utilizat
pentru
comunicarea la distanță şi părțile,
martorii, experții și interpreții, după
caz, care au participat în acest mod;
[...]
m) semnătura membrilor completului
și a grefierului, dispozițiile art. 426
Page 11 of 27

MOTIVARE

Există o opinie în practică potrivit căreia nu se
poate suplini semnătura de pe încheiere, deși
noțiunea de „hotărâre” include și încheierea, fiind
necesară o clarificare, mai ales că în starea de
urgență pot exista multe situații de acest gen.
Trebuie precizat că hotărârea prin care este
soluţionată cauza este un act mult mai complex şi
nu există nicio raţiune pentru care aceeaşi
posibilitate să nu fie aplicabilă şi încheierii de
şedinţă.

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
alin. (4) fiind aplicabile în mod
corespunzător.

MOTIVARE

Art. 261 - Locul administrării
probelor
(1) Administrarea probelor se face
în fața instanței de judecată sesizate,
în ședință publică, dacă legea nu
dispune altfel.

Art. 261 - Locul administrării
probelor
(1) Administrarea probelor se face în
fața instanței de judecată sesizate, în
ședință publică, dacă legea nu dispune
altfel. În cazul desfăşurării şedinţei de
judecată prin videoconferinţă, locul
în care se află persoanele aflate la
distanţă este asimilat celui în care s-a
constituit
legal
completul
de
judecată.
[...]
(21) La
solicitarea
instanței
învestite cu soluționarea unei cauze,
instanța în a cărei circumscripție este
situată localitatea în care se află
părțile, reprezentanții lor sau alți
participanți la proces asigură, dacă
este posibil, echipamentele audiovideo necesare participării acestora
la ședințele de judecată prin
videoconferință și procedează la
identificarea persoanelor menționate,
cu respectarea tuturor dispozițiilor
legale, printr-un judecător desemnat
de președintele instanței.

Justiția la distanță reprezintă un proiect adaptat
nevoilor actuale ale societății, accelerat de
pandemia de coronavirus și având ca scop
adaptarea la ultimele evoluții ale tehnologiei și la
utilizarea pe scară largă a serviciilor online.
Justiția trebuie să urmeze îndeaproape această
evoluţie tehnologică a societății.
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Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

Art. 314 - Imposibilitatea de
prezentare
Martorul care, din cauză de boală
sau altă împiedicare gravă, nu poate
veni în instanță va putea fi ascultat la
locul unde se află, cu citarea părților.

Art.
323
Consemnarea
declarației martorului
(1) Mărturia se va scrie de grefier,

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
(22) În
aplicarea
dispozițiilor
referitoare la desfășurarea ședinței
de judecată prin videoconferință
intermediată de o altă instanţă nu se
întocmesc încheierile de ședință
specifice
procedurii
comisiei
rogatorii.
Art. 314 - Imposibilitatea de
prezentare
Martorul care, din cauză de boală
sau altă împiedicare gravă, nu poate
veni în instanță va putea fi ascultat la
locul unde se află, cu citarea părților. În
acest caz, instanța competentă, pe
lângă alternativa videoconferinţei
prevăzute de art. 261 alin. (21), poate
dispune
organelor
de
poliție,
jandarmerie sau altor agenți ai forței
publice care au competenţa aducerii
la îndeplinire a mandatului de
aducere să identifice martorul şi să
asigure audierea prin videoconferinţă
cu echipamentele tehnice ale unităţii
de care aparţin, dacă acestea există,
depunerea jurământului conform art.
319
alin.
(2)
şi
respectarea
prevederilor art. 321 alin. (1) – (5).
Art. 323 - Consemnarea declarației
martorului
(1) Mărturia se va scrie de grefier,
Page 13 of 27

MOTIVARE

Justiția la distanță reprezintă un proiect adaptat
nevoilor actuale ale societății, accelerat de
pandemia de coronavirus și având ca scop
adaptarea la ultimele evoluții ale tehnologiei și la
utilizarea pe scară largă a serviciilor online.
Justiția trebuie să urmeze îndeaproape această
evoluţie tehnologică a societății.

Justiția la distanță reprezintă un proiect adaptat
nevoilor actuale ale societății, accelerat de
pandemia de coronavirus și având ca scop

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII
care va consemna întocmai și literal
declarația martorului, și va fi semnată
pe fiecare pagină și la sfârșitul ei de
judecător, grefier și martor, după ce
acesta a luat cunoștință de cuprins.
Dacă martorul refuză sau nu poate să
semneze, se va face mențiune
despre aceasta în încheierea de
ședință.

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
care va consemna întocmai și literal
declarația martorului, și va fi semnată pe
fiecare pagină și la sfârșitul ei de
judecător, grefier și martor, după ce
acesta a luat cunoștință de cuprins.
Dacă martorul refuză sau nu poate să
semneze, se va face mențiune despre
aceasta în încheierea de ședință. În
cazul în care martorul a fost audiat
prin videoconferință, declarația va fi
semnată doar de judecător și grefier,
iar
înregistrarea,
prin
mijloace
tehnice audio sau video, va fi
păstrată
la
dosar
pe
suport
informatic.
(11) În cazuri urgente, declaraţia
martorului poate fi consemnată
ulterior cu ajutorul unui program de
transcriere, reperul fiind înregistrarea
prin mijloace tehnice audio sau
video, în condiţiile legii, care va fi
păstrată
la
dosar
pe
suport
informatic.
Art. 331 - Numirea expertului
Se introduce un nou alineat:
(21) În cazuri urgente, consultarea
expertului cu privire la termenul necesar
efectuării expertizei și costul estimativ al
expertizei se poate realiza telefonic sau
prin orice alt mijloc de comunicare,
Page 14 of 27

MOTIVARE
adaptarea la ultimele evoluții ale tehnologiei și la
utilizarea pe scară largă a serviciilor online.
Justiția trebuie să urmeze îndeaproape această
evoluţie tehnologică a societății.

Această modificare are ca scop facilitarea
comunicării cu expertul, ale cărui date de contact
sunt consemnate în lista experţilor autorizaţi pusă
la dispoziţie de Ministerul Justiţiei, cu privire la
aspecte elementare, precum disponibilitatea pentru
efectuarea expertizei, inexistenţa unui volum
excesiv de lucrări, estimarea duratei necesare şi a

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

Art.
354
Consemnarea
răspunsurilor la interogatoriu
[...]
(2) Dacă partea interogată sau
cealaltă parte nu voiește ori nu poate
să semneze, se va consemna în josul
interogatoriului.

Art. 357 - Luarea interogatoriului
prin judecător delegat sau comisie
rogatorie
[...]
(2) Partea care locuiește în
circumscripția altei instanțe, în
cazurile prevăzute la alin. (1), se va
asculta prin comisie rogatorie.

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
poziţia sa și a părţilor fiind consemnată
în încheiere.
Art.
354
Consemnarea
răspunsurilor la interogatoriu
[...]
(2) Dacă partea interogată sau
cealaltă parte nu voiește ori nu poate să
semneze, se va consemna în josul
interogatoriului. În cazul în care
interogatoriul a fost luat prin
videoconferință, acesta va fi semnat
doar de persoanele prezente în sala
de judecată, iar înregistrarea, prin
mijloace tehnice audio sau video, va
fi păstrată la dosar pe suport
informatic.
Art. 357 - Luarea interogatoriului
prin judecător delegat sau comisie
rogatorie
(2) Partea
care
locuiește
în
circumscripția altei instanțe, în cazurile
prevăzute la alin. (1), se va asculta prin
comisie
rogatorie
sau
prin
videoconferinţă,
în
condiţiile
prevăzute de art. 261 alin. (21) şi (22).

MOTIVARE
costurilor, în funcţie de circumstanţele procesului.
Justiția la distanță reprezintă un proiect adaptat
nevoilor actuale ale societății, accelerat de
pandemia de coronavirus și având ca scop
adaptarea la ultimele evoluții ale tehnologiei și la
utilizarea pe scară largă a serviciilor online.
Justiția trebuie să urmeze îndeaproape această
evoluţie tehnologică a societății.

Justiția la distanță reprezintă un proiect adaptat
nevoilor actuale ale societății, accelerat de
pandemia de coronavirus și având ca scop
adaptarea la ultimele evoluții ale tehnologiei și la
utilizarea pe scară largă a serviciilor online.
Justiția trebuie să urmeze îndeaproape această
evoluţie tehnologică a societății.
Remediul este cu atât mai necesar cu cât
sancţiunea pentru neprezentarea la interogatoriu
este una foarte drastică.
Art. 396 - Amânarea pronunţării
Textul reprezintă o aplicaţie specială a amânării
Se introduce un nou alineat:
prevăzute deja la art. 220 C.pr.civ., pe criteriul
(21) Când completul de judecată este „cine poate mai mult poate şi mai puţin”.
alcătuit din mai mulţi judecători, o nouă
Masura este justificată în cazul aflării unor
Page 15 of 27

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

PROPUNERI DE MODIFICARE
MOTIVARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)
amânare a pronunțării se poate face şi judecători în imposibilitate obiectivă de a se
de un singur judecător.
prezenta (spre exemplu, izolare, carantina etc.),
caz in care, oricum, deliberarea și pronunțarea
hotărârii nu este posibilă.
Art. 426 - Redactarea și
Art. 426 - Redactarea și semnarea
Justiția la distanță reprezintă un proiect adaptat
semnarea hotărârii
hotărârii
nevoilor actuale ale societății, accelerat de
[...]
[...]
pandemia de coronavirus și având ca scop
(3) Hotărârea va fi semnată de
(3) Hotărârea va fi semnată de adaptarea la ultimele evoluții ale tehnologiei și la
membrii completului de judecată și de membrii completului de judecată și de utilizarea pe scară largă a serviciilor online.
către grefier.
către grefier. Când semnătura este
Justiția trebuie să urmeze îndeaproape această
electronică, aceasta nu este valabilă evoluţie
tehnologică
a
societății,
inclusiv
decât dacă este reprodusă în schimbările ivite în anumite instituții ale Guvernului
condiţiile prevăzute de lege.
unde comunicarea electronică, arhivarea digitală a
documentelor și folosirea semnăturii electronice
reprezintă deja un fapt.
Art. 503 - Obiectul şi motivele
Spre exemplu, o eroare materială care poate
contestaţiei în anulare
interveni constă în lipsa taxei de timbru sau a
Se introduce un nou alineat:
dovezii calităţii de reprezentant de la dosar, din
(31) Dispoziţiile alin. (2) pct. 2 se culpa registraturii instantei de judecată, incidente
aplică
în
mod
corespunzător care pot apărea cu o frecvență mai mare în cazul
hotărârilor date în primă instanţă reducerii activității sau a personalului disponibil în
care, potrivit legii, nu sunt supuse timpul stării de urgență.
apelului şi nici recursului.
Conform situației de fapt din Hotărârea din 23
septembrie 2014 pronunțată de Curtea Europeană
în cauza Hietsch împotriva României (cererea nr.
32015/07), reclamanta a achitat efectiv taxa
judiciară de timbru prevăzută pentru examinarea
recursului său şi că a transmis tribunalului, prin
scrisoare recomandată, dovada acestei plăţi, în
forma şi termenele prevăzute de Codul de
Page 16 of 27

Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

Art. 1.064 - Restituirea cauțiunii
[...]
(3) Instanța se pronunță asupra
cererii de restituire a cauțiunii cu
citarea părților, printr-o încheiere
supusă numai recursului la instanța
ierarhic superioară. Recursul este
suspensiv de executare. Încheierea
pronunțată de una dintre secțiile
Înaltei Curți de Casație și Justiție este
definitivă.
(4) Dacă cererea pentru care s-a
depus cauțiunea a fost respinsă,
instanța va dispune din oficiu și
restituirea cauțiunii.

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI)

Art. 1.064 - Restituirea cauțiunii
[...]
(3) Instanța se pronunță asupra
cererii de restituire a cauțiunii în camera
de consiliu, cu citarea părților, printr-o
încheiere supusă numai recursului la
instanța ierarhic superioară. Recursul
este suspensiv de executare. Încheierea
pronunțată de una dintre secțiile Înaltei
Curți de Casație și Justiție este
definitivă.
(4) Dacă cererea pentru care s-a
depus cauțiunea a fost respinsă,
instanța va dispune din oficiu și
restituirea cauțiunii. În cazul unei
omisiuni de a dispune restituirea din
oficiu, cererea părţii întemeiată pe
această
cauză
juridică
va
fi
soluţionată în camera de consiliu,
fără
citarea
părților,
celelalte
dispoziţii ale alin. (3) fiind aplicabile
în mod corespunzător.
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MOTIVARE
procedură civilă. Scrisoarea nu a fost depusă la
dosar nu din motive imputabile reclamantei, ci din
cauza unor disfuncţionalităţi la nivelul grefei sau al
serviciilor poştale.
Modificarea are ca scop judecarea rapidă a
cererilor de restituire a cauţiunii, fără formalităţile
şedinţei publice, iar în cazul în care instanţa putea
dispune restituirea din oficiu, dar a omis, citarea
părţilor nu apare a fi esenţială, existând
posibilitatea formulării căii de atac, unicul remediu
care ar fi existat şi în cazul în care instanţa ar fi
dispus restituirea din oficiu, prin însăşi hotărârea
de dezînvestire.

PROPUNERI DE COMPLETARE A LEGII NR. 134 DIN 1 IULIE 2010 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ
CIVILĂ, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
Nr.
crt.

PROPUNERI DE TEXTE NOI

MOTIVARE

1

Cartea a II-a – Procedura contencioasă
Titlul I – Procedura în faţa primei instanţe
Capitolul V - Judecata la distanţă
Secţiunea I – Judecata la distanţă prin confirmare tacită
Art. 4551 - Restrângerea contradictorialităţii şi lipsa oralităţii procesului. Dreptul
de opoziţie al părţilor
(1) În materiile prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a) – c), precum şi în orice alte cazuri
expres prevăzute de lege, instanţa poate hotărî asupra cererii fără citarea părţilor şi fără
dezbateri orale, cu excepția cazului în care una dintre părţi a solicitat expres contrariul,
prin cererea de chemare în judecată sau prin întâmpinare, sub sancţiunea decăderii.
(2) În cazul terţilor introduşi în proces, opoziţia se exprimă în cuprinsul cererilor de
introducere a acestora în cauză sau, după caz, în termenul prevăzut pentru depunerea
întâmpinării de către aceştia, sub sancţiunea decăderii.
(3) În cazul în care întâmpinarea nu este obligatorie, opoziţia va fi exprimată printr-o
cerere separată, în termen de 5 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată
către partea interesată. În procesele urgente, termenul poate fi redus de judecător în
funcție de circumstanțele cauzei.
(4) Cu privire la această opţiune şi la sancţiunea corespunzătoare se va face menţiune
expresă odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată sau, după caz, a cererilor
incidentale.
Art. 4552 – Domeniu de aplicare
(1) Procedura nu se aplică în situaţia în care legea prevede judecata fără citare a unor
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Justiția la distanță reprezintă
un proiect adaptat nevoilor
actuale ale societății, accelerat
de starea de urgenţă provocată
de pandemia actuală.
Contradictorialitatea
şi
oralitatea procesului civil pot
face obiectul dreptului de
dispoziţie al părţilor, astfel cum
rezultă şi din dispoziţiile
generale ale art. 15 C.pr.civ.,
când legea dispune altfel sau
când părțile solicită expres
instanței.
Prezentul proiect reprezintă
doar o etapă din evoluția spre
o justiție online, recomandată
pentru anumite categorii de
procese, mai rapidă, mai
ieftină, mai puțin combativă și
mai ușor de urmărit.
Propunerile de completare a
Codului de procedură civilă nu
reprezintă un plan final și
detaliat, ci doar direcția pe care
considerăm că sistemul judiciar

Nr.
crt.

PROPUNERI DE TEXTE NOI

MOTIVARE

cereri în materiile menţionate la alin. (1), în cazurile prevăzute la art. 229 alin. (3) şi (4)
sau când, pentru motive temeinice, instanța dispune ca părţile să fie citate la fiecare
termen ori apreciază că prin judecarea la distanţă pot fi încălcate norme de ordine
publică.
(2) Trecerea la procedura de judecată conform normelor de drept comun se va
dispune prin rezoluţia prin care se fixează primul termen, conform art. 201 alin. (3) şi (4),
prin încheiere, sau, după caz, printr-o rezoluţie întocmită între termenele de judecată,
conform art. 203 alin. (1). Actele de procedură îndeplinite și probele administrate rămân
câștigate cauzei.
(3) Confirmarea tacită produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a intervenit,
încetând de drept în cazul în care, din orice motiv, se schimbă locul judecăţii, precum şi
în cazurile prevăzute de art. 229 alin. (2).
(5) O nouă confirmare tacită poate interveni în cazul continuării judecăţii la altă
instanţă, sau după caz, al reluării judecăţii la aceeaşi instanţă, dacă părţile nu îşi exercită
dreptul de opoziţie în termen de 5 zile de la primirea citaţiei în care se menţionează
expres această opţiune pentru termenele următoare şi sancţiunea corespunzătoare.

trebuie s-o urmeze în acest
moment.
Justiția la distanță nu a
înlocui sistemul clasic, ci l-ar
întări și sprijini, reprezentând o
alternativă prin care se asigură
flexibilitatea procedurilor şi
crește eficienţa instanțelor de
judecată, la care contribuie
acte de dispoziţie a părţilor.
Acestea au posibilitatea de a
urmări finalizarea procesului
(inclusiv prin implementarea
generalizată
a
dosarului
electronic),
dându-li-se
posibilitatea să contribuie la
desfășurarea fără întârziere a
procesului.
De altfel, în practica judiciară
se observă că multe dosare se
judecă în lipsa părţilor, însă
operaţiuni de citare pentru
termenul respectiv trebuie
realizate,
acestea
presupunând
costuri
cu
materialele, serviciile poştale,
resursele umane.
Prin renunţarea voluntară la
dezbateri orale, acolo unde
părţile apreciază că diferendul

Secţiunea II – Judecata la distanţă din iniţiativa părţilor
Art. 4553 - Restrângerea voluntară a contradictorialităţii şi renunţarea la
oralitatea procesului
(1) În alte materii decât cele menţionate la art. 455 1 alin. (1), în aplicarea art. 15 şi cu
titlu de excepţie de la prevederile 14 şi art. 153, în cazul în care toate părţile convin, în
mod expres, iar instanţa încuviinţează, în condiţiile prevăzute în prezentul capitol,
procesul se poate desfăşura fără citarea părţilor şi fără dezbateri orale. Procedura nu se
aplică în cazurile prevăzute la art. 4552 alin. (1).
(2) Părţile pot opta expres pentru judecata la distanţă, în scris sau prin declaraţie
verbală în faţa instanţei. Dispoziţiile art. 148 sunt aplicabile.
(3) Cererea de judecată în lipsă prevăzută la art. 411 nu are valoarea unei renunţări la
dreptul de a fi citat în faţa instanţei şi la dreptul de a dezbate procesul oral.
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MOTIVARE

(4) Convenţia produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a intervenit, încetând de lor se califică pentru o astfel de
drept în cazul în care, din orice motiv, se schimbă locul judecăţii.
procedură
la
distanţă,
instanţele de judecată vor
Art. 4554 - Încuviinţarea convenţiei pentru judecata la distanţă
putea stabili ore diferite pentru
(1) În cazul în care toate părţile şi-au exprimat acordul expres pentru desfăşurarea şedinţa de judecată, prioritate
procesului fără citare, instanţa va putea dispune încuviinţarea convenţiei prin rezoluţia având
dosarele
în
care
prin care fixează primul termen, conform art. 201 alin. (3) şi (4).
oralitatea se menţine.
(2) În cazul în care acordul expres pentru desfăşurarea procesului fără citare intervine
Se va câştiga timpul alocat
ulterior primului termen de judecată, instanţa va putea dispune încuviinţarea convenţiei dezbaterilor sau transcrierii
prin încheiere de şedinţă sau, după caz, printr-o rezoluţie întocmită între termenele de acestora în încheieri sau
judecată, conform art. 203 alin. (1).
hotărâri, iar sălile de judecată
vor fi decongestionate.
Art. 4555 - Revocarea acordului pentru judecata la distanţă
Pentru ca astfel de proceduri
(1) Revocarea acordului pentru desfăşurarea procesului fără citare se poate realiza să fie atractive şi efective,
numai expres, oricând pe parcursul judecăţii, şi produce efecte după primul termen de propunem ca ele să fie însoţite
judecată pe care îl precedă.
de beneficiul ca taxele judiciare
(2) Instanţa ia act de încetarea convenţiei prin încheierea de şedinţă sau, după caz, de timbru pentru soluționarea
printr-o rezoluţie întocmită înaintea termenului de judecată, şi va dispune măsurile cauzelor la distanță să fie mai
necesare pentru continuarea judecăţii potrivit regulilor generale.
mici, termenele prevăzute de
(3) În cazurile prevăzute de art. 229 alin. (2), convenţia părţilor îşi încetează efectele lege să fie mai scurte, pentru a
de drept şi poate fi reînnoită în mod expres.
veni în întâmpinarea dorinţei
(4) Actele de procedură îndeplinite și probele administrate până la momentul de la părţilor de a face anumite
care produce efecte revocarea sau încetarea convenţiei rămân câștigate cauzei.
concesii, precum renunţarea la
dreptul de a se înfăţişa în
persoană şi de a se organiza
Secţiunea III – Dispoziţii comune
dezbateri orale sau de a primi
6
o hotărâre a cărei comunicare
Art. 455 - Cercetarea procesului desfăşurat la distanţă
(1) Dispozițiile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile de drept comun în întârzie din cauza volumului de
a
instanţelor
materie contencioasă. Prevederile ale art. 14 alin. (2) – (6) se aplică în mod activitate
judecătoreşti.
corespunzător.
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(2) În lista de la art. 215 cu procesele care se judecă în fiecare ședință de judecată,
care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință, se va menţiona de îndată
că dosarul este judecat la distanţă.
(3) În cazul în care instanţa constată îndeplinite condiţiile legale pentru judecarea
cauzei la distanţă, cererile noi, excepţiile, chestiunile de fapt sau de drept şi mijloacele de
probă care nu au fost făcute cunoscute părţilor înaintea fiecărui termen de judecată vor
determina comunicarea acestora de către instanţă către partea interesată, de îndată, prin
mijlloacele prevăzute de lege, pentru a putea expune un punct de vedere propriu.
(4) Excepţiile absolute şi relative, invocate conform legii, vor fi soluţionate şi fără
comunicarea prealabilă a invocării lor, dacă sunt consecinţa unor neregularităţi sau
chestiuni de fapt ori de drept asupra existenţei cărora partea interesată a fost
încunoştinţată prin actele depuse la dosar.
(5) În cadrul măsurilor pentru pregătirea judecăţii, dispuse din oficiu în procedura
scrisă atât pentru primul termen de judecată, cât şi pentru termenele subsecvente,
judecătorul poate supune discuţiei părţilor excepţii absolute, chestiuni de fapt sau de
drept şi mijloace de probă necesare pentru desfăşurarea procesului potrivit legii, sub
rezerva judecării la primul termen de judecată, pe baza explicaţiilor sau apărărilor părţilor.
(6) Încunoştiinţarea părţilor se poate realiza şi telefonic, telegrafic, prin fax, poştă
electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare, în condiţiile art. 154 alin. (6) – (8),
care se aplică în mod corespunzător. Dacă încunoştinţarea s-a făcut telefonic, grefierul
va întocmi un referat în care va arăta modalitatea de încunoştinţare şi obiectul acesteia.
(7) Dacă instanţa apreciază necesar, pentru administrarea altor probe decât
înscrisurile, părţile vor fi citate pentru a putea da lămuriri ori pentru a participa la
administrarea probei. Regula citării se aplică numai pentru termenele de judecată
stabilite pentru administrarea acelor probe, cu excepţia cazului în care se aplică
dispoziţiile art. 229. În acest caz, devin incidente dispoziţiile privind desfăşurarea şedinţei
de judecată prin videoconferinţă.
Art. 4557 - Beneficii privind plata taxelor judiciare de timbru
(1) Cu titu de facilitate, aplicabilă o singură dată pentru fiecare parte sau, dacă este
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cazul, limitat la un consorţiu procesual, sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru
prevăzute de O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru următoarele cereri în
legătură cu procesul care s-a desfăşurat în mod efectiv în procedura de judecată la
distanţă:
a) cererea prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să
consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere,
dacă legea prevede o taxă fixă;
b) cererea pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute;
c) plângerea împotriva încheierii de soluționare a contestației privind tergiversarea
procesului;
d) cererea de perimare;
e) cererea pentru eliberarea certificatelor prin care se atestă fapte sau situații rezultate
din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora;
f) cererea pentru eliberarea unei copii de pe hotărârea judecătorească, cu mențiunea
că este definitivă.
(2) În cazurile în care judecata în primă instanţă s-a desfăşurat în mod efectiv în
procedura de judecată la distanţă, părţile beneficiază de facilitatea, aplicabilă o singură
dată pentru fiecare parte sau, dacă este cazul, limitat la un consorţiu procesual, sub
forma reducerii taxei judiciare de timbru pentru calea de atac cu 20%, dar nu mai mult de
2.000 de lei. Dacă legea prevede o taxă fixă pentru calea de atac mai mică decât acest
plafon, se va constata scutirea de plata taxei judiciare de timbru.
Art. 4558 - Beneficiul reducerii termenelor
(1) Dacă cererea de chemare în judecată corespunde cerinţelor procesului la distanţă,
prin lipsa opoziţiei sau, după caz, prin acordul expres al reclamantului, în funcţie de cele
două ipoteze legale, termenul de drept comun pentru depunerea întâmpinării se reduce
la 15 zile. În mod corespunzător, poziţia procesuală a pârâtului în sensul desfăşurării
procesului la distanţă are ca efect reducerea termenului de drept comun pentru răspunsul
la întâmpinare la 5 zile. Celelalte dispoziţii ale art. 201 rămân aplicabile.
(2) Dispoziţiile art. 241 alin. (1) privind fixarea unor termene scurte, chiar de la o zi la
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alta, pentru asigurarea celerității, sunt aplicabile.
Art. 4559 - Sancţiunea pentru exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale
(1) Obținerea, cu rea-credință, a beneficiilor privind plata taxelor judiciare de timbru,
reducerea termenelor sau cauzarea amânării judecării procesului se sancţionează cu
amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei şi cu darea în debit a taxelor judiciare de
timbru a căror plată a fost eludată.
(2) La cererea părții interesate, instanța de judecată poate obliga pe cel care își
exercită drepturile procesuale în mod abuziv la plata unei despăgubiri pentru prejudiciul
material sau moral cauzat.
(3) Dispoziţiile art. 190 sunt aplicabile în mod corespunzător.
Art. 45510 - Lipsa dezbaterilor în fond
Instanța pronunță hotărârea în lipsa dezbaterilor în fond, părţile având posibilitatea de
a depune concluzii scrise.
Art. 45511 - Conţinutul hotărârii
(1) Prin derogare de la prevederile art. 425 alin. (1) lit. b), hotărârea instanţei nu va
cuprinde în considerente susţinerile pe scurt ale părţilor.
(2) În cazul în care cererea se respinge fără a fi cercetată în fond ori se anulează sau
se constată perimarea, hotărârea va cuprinde numai obiectul cererii şi motivarea soluţiei
asupra excepţiei, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru
care s-au înlăturat apărările părţilor sub acest aspect.
Art. 45512 - Căile de atac
(1) Hotărârile pronunțate în prezenta procedură sunt supuse căilor de atac și
termenelor prevăzute de lege pentru hotărârile pronunțate în cauzele judecate conform
procedurii de drept comun.
(2) Dispozițiile de procedură în primă instanță privind judecata la distanţă se aplică și
în calea de atac, în mod corespunzător.
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Art. 4711 - Lipsa oralităţii în apel
(1) Procedura de judecată la distanţă poate fi iniţiată şi de instanţa de apel, în cazul în
care prin cererea de apel şi prin întâmpinare s-a solicitat numai proba cu înscrisuri, iar
instanţa apreciază că apelul poate fi soluţionat pe baza actelor depuse la dosar, fără
dezbateri orale. Oricare dintre părţi are drept de opoziţie.
(2) Cu privire la această opţiune se va face menţiune expresă în citaţia pentru primul
termen de judecată, iar dreptul de opoziţie se exercită de către partea interesată în
termen de 5 zile de la primirea citaţiei, sub sancţiunea decăderii. În procesele urgente,
termenul poate fi redus de judecător în funcție de circumstanțele cauzei.
(3) În cazul în care se constată intervenită confirmarea tacită pentru judecata la
distanţă din iniţiativa instanţei de apel, citarea se va realiza în continuare potrivit
dispoziţilor aplicabile procedurii de drept comun, dar instanța pronunță hotărârea în lipsa
dezbaterilor în fond, părţile având posibilitatea de a depune concluzii scrise.
(4) Părţilor le sunt recunoscute beneficiile privind plata taxelor judiciare de timbru
prevăzute la art. 4557, care se aplică în mod corespunzător, în privinţa taxelor de timbru
aferente căilor extraordinare de atac.
Art. 4951 - Lipsa oralităţii în recurs
Procedura de judecată la distanţă poate fi iniţiată şi de instanţa de recurs, în cazul în
care apreciază că recursul poate fi soluţionat pe baza actelor depuse la dosar, fără
dezbateri orale. Oricare dintre părţi are drept de opoziţie, dispoziţiile art. 4711 fiind
aplicabile în mod corespunzător.
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PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A ORDONANŢEI NR. 2 DIN 12 IULIE 2001
PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ULTERIOARE
Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII
Art. 33
(1) Judecătoria va fixa termen de
judecată, care nu va depăși 30 de
zile,
și
va
dispune
citarea
contravenientului sau, după caz, a
persoanei care a făcut plângerea, a
organului care a aplicat sancțiunea, a
martorilor indicați în procesul-verbal
sau în plângere, precum și a oricăror
alte persoane în măsura să contribuie
la rezolvarea temeinică a cauzei.
(2) În cazul în care fapta a avut ca
urmare producerea unui accident de
circulație, judecătoria va cita și
societatea de asigurări menționată în
procesul-verbal de constatare a
contravenției.

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI PROPUSE)
Art. 33
(1) Instanţa va judeca plângerea după
regulile judecăţii la distanţă prin confirmare
tacită, prevăzute la art. 4551 din Codul de
procedură civilă. Primul termen de judecată
nu va depăși 30 de zile, calculat potrivit art.
201 din Codul de procedură civilă. Părţile
procesului sunt contravenientul sau, după
caz, persoana care a formulat plângerea,
organul care a aplicat sancțiunea, iar
instanţa poate dispune citarea martorilor
indicați în procesul-verbal sau în plângere,
precum și a oricăror alte persoane în
măsura să contribuie la rezolvarea
temeinică a cauzei.
(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare
producerea unui accident de circulație,
plângerea se judecă în contradictoriu cu
societatea de asigurări menționată în procesulverbal de constatare a contravenției şi părțile
implicate în eveniment.
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Plângerile contravenţionale ocupă o parte
importantă din volumul de activitate al
judecătoriilor şi tribunalelor, iar în perioada
stării de urgenţă, potrivit datelor comunicate
de instituţii, au fost aplicate peste 300.000
de amenzi, care vor încărca rolul instanţelor
judecătoreşti.
În aceste condiţii, un remediu poate fi
judecarea plângerilor fără citare, în cazul în
care niciuna dintre părţi nu este interesată
de o astfel de procedură, considerând
suficientă comunicarea reciprocă a actelor şi
a hotărârii judecătoreşti.
Chiar dacă aparent o astfel de
decongestionare profită doar pe perioada
pandemiei, evitând traficul de persoane și
ajutând
profesioniștii
dreptului
să
beneficieze de un program mai flexibil,
considerăm că această posibilitate se
impune a fi permanetizată în materiile
compatibile.

PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A ORDONANŢEI DE URGENŢĂ NR. 51 DIN 21 APRILIE
2008 PRIVIND AJUTORUL PUBLIC JUDICIAR ÎN MATERIE CIVILĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ULTERIOARE
Nr.
crt.

TEXTUL ACTUAL AL LEGII

Articolul 8
(1) Beneficiază de ajutor public
judiciar în formele prevăzute la art.
6 persoanele al căror venit mediu net
lunar pe membru de familie, în
ultimele
două
luni
anterioare
formulării cererii, se situează sub
nivelul de 300 lei. În acest caz,
sumele care constituie ajutor public
judiciar se avansează în întregime de
către stat.
(2) Dacă venitul mediu net lunar
pe membru de familie, în ultimele
două luni anterioare formulării cererii,
se situează sub nivelul de 600 lei,
sumele de bani care constituie ajutor
public judiciar se avansează de către
stat în proporție de 50%.

PROPUNERI DE MODIFICARE
(SAU, DUPĂ CAZ, TEXTE NOI
PROPUSE)
Articolul 8
(1) Beneficiază de ajutor public
judiciar în formele prevăzute la art.
6 persoanele al căror venit mediu net
lunar pe membru de familie, în ultimele
două luni anterioare formulării cererii, se
situează sub nivelul de 600 de lei. În
acest caz, sumele care constituie ajutor
public judiciar se avansează în
întregime de către stat.
(2) Dacă venitul mediu net lunar pe
membru de familie, în ultimele două luni
anterioare formulării cererii, se situează
sub nivelul de 1.200 de lei, sumele de
bani care constituie ajutor public judiciar
se avansează de către stat în proporție
de 50%.
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Considerăm că sunt necesare măsuri de extindere
a ajutorului judiciar pentru justiţiabili din cauza
provocărilor cu care se confruntă în acest moment,
care pot limita accesul la justiție din cauza
pandemiei.
Potrivit dispoziţiilor art. 2 din Decizia nr. 7/2018
privind aprobarea Criteriilor generale pentru
stabilirea nivelului de trai rezonabil, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 16 ianuarie
2019: „(3) Valoarea coşului minim lunar de
consum
este
minimul
necesar
pentru
asigurarea respectării drepturilor, libertăţilor
fundamentale
şi
demnităţii
umane
ale
debitorului şi ale persoanelor cărora acesta le
asigură ori le datorează, în condiţiile legii,
întreţinere în mod curent”.
Conform criteriilor stabilite prin act normativ cu
putere de lege în procedura de insolvenţă,
valoarea coşului minim lunar de consum pentru
datornicul din oraş a fost de 797 de lei pentru
fiecare adult, astfel cum rezultă din art. 6 alin. 1 lit.
a din Decizia nr. 7/2018.
În acelaşi sens sunt şi constatările Institutului
Naţional de Statistică (INS) privind veniturile şi

1

Articolul 15
Articolul 15
[...]
[...]
(3) Cererea de reexaminare se
(3) Cererea de reexaminare se
soluționează în camera de consiliu de soluţionează de un alt complet al
un alt complet, instanța pronunțându- instanței respective, desemnat prin
se prin încheiere irevocabilă.
repartizare aleatorie, în camera de
consiliu, instanţa pronunţându-se prin
încheiere definitivă. Prin derogare de
la dispoziţiile Codului de procedură
civilă, cererea se va judeca fără
citarea părţilor, iar titularul acesteia
va fi citat doar dacă a solicitat în mod
expres prin cererea de reexaminare.

cheltuielile gospodăriilor.
Modificarea acestui text are ca scop urgentarea
soluţionării cererilor de acordare a ajutorului public,
prin judecarea fără citare.
Deşi este o cale de atac, reexaminarea se poate
judeca fără citarea petentului, dacă i se oferă
posibilitatea să opteze în acest sens. În practica
judiciară, necesitatea îndeplinirii procedurii de
citare are ca efect prelungirea intervalului în care
este fixat termenul de judecată, iar în măsura în
care reclamantul nu doreşte acest lucru, fiind
interesat doar de soluţionarea cererii sale cu
celeritate, fără a urmări să se înfăţişeze, un astfel
de text va servi acestui scop.

Material realizat de:
IONUŢ MILITARU, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
CĂLIN VIOREL IUGA, avocat, Baroul Cluj
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