
ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA CORNETU 

 

 
DECIZIA NR. 27  

din data de 05.11.2020 

 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 43 - 47 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Anexa la 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015, 

 în aplicarea și în completarea prevederilor Hotărârii Colegiului de Conducere al 

Judecătoriei Cornetu nr. 7 din 29.04.2020 și ale Hotărârii Colegiului de Conducere al 

Judecătoriei Cornetu nr. 21/29.10.2020 referitoare la implementarea soluţiei informatice 

„Dosarul electronic” începând cu data de 11 mai 2020 și la operaționalizarea serviciului de 

comunicare electronică a actelor de procedură, prin email, începând cu data de 09.11.2020,  

pentru buna organizare a activităţilor  al nivelul Judecătoriei Cornetu şi pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a tuturor sarcinilor de serviciu, la nivelul diferitelor 

compartimente,  

 Preşedintele Judecătoriei Cornetu emite următoarea: 

 

DECIZIE 

 

Art. 1. (1) Începând cu data de 09 noiembrie 2020, la nivelul Judecătoriei Cornetu 

devine operațional serviciul de comunicare electronică a actelor de procedură, prin email. 

(2) În materie civilă, citarea şi comunicarea actelor de procedură se efectuează doar 

pentru dosarele înregistrate după data de 21.12.2018. 

 

Art.2. Se va proceda la comunicarea electronică a actelor de procedură prin email atunci 

când: 

a.) Părțile solicită expres o astfel de comunicare prin cererea de chemare în judecată, 

indicând adresa de email în acest sens, ori precizează adresa de email la indicarea sediului 

procesual ales sau 

b.)  Părțile formulează o cerere distinctă de acces la dosarul electronic și/sau de 

comunicare electronică a actelor de procedură, conform tipizatului elaborat la nivelul 

Judecătoriei Cornetu. 

 

 Art. 3. (1) Cererile de acces la dosarul electronic și/sau de comunicare electronică a 

actelor de procedură, indiferent dacă sunt formulate în mod distinct sau în cadrul cererilor de 

chemare în judecată, vor fi însoțite în mod obligatoriu de: 

a.)  Copia cărții de identitate a părții, atunci când cererea e formulată de parte 

b.)  Dovada calității de reprezentant, atunci când este formulată prin avocat/ reprezentat. 

(2) Este obligatorie formularea unei cereri distincte de acces şi/comunicare pentru 

fiecare dosar în parte. 

(3) Cererile formulate potrivit alin. (1) se aprobă de președintele completului de judecată 

căruia i-a fost repartizată cauza spre soluționare. 

 



Art. 4. (1) În cazul comunicării electronice a actelor de procedură, grefierii de ședință 

au obligația de a verifica, în termen de trei zile lucrătoare de la data emiterii comunicării, dacă 

s-a primit mesaj din partea sistemului privind ajungerea mesajului la destinatar.  

 (2) Dacă sistemul a generat mesajul privind ajungerea mesajului la destinatar, acest 

mesaj se printează și de atașează la dosar, reprezentând dovada îndeplinirii procedurii de 

citare/comunicare. 

 (3) Dacă partea nu a accesat emailul comunicat de instanță în termenul de trei zile 

lucrătoare și nu a fost generat mesajul de răspuns de către sistem, grefierii de ședință vor 

proceda la comunicarea actelor de procedură potrivit celorlalte reguli de drept comun. 

 

 Art. 5. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se aprobă cererile de 

acces la toate dosarele înregistrate pe rolul Judecătoriei Cornetu în materie non penală. 

 (2) În materie penală, se aprobă cererile de acces în toate dosarele, cu excepţia celor care 

vizează activitatea judecătorului de drepturi şi libertăţi. 

 (3) În aplicarea alin. (1) şi (2) părțile vor fi informate  prin formularul de cerere tipizată 

că pentru dosarele înregistrate anterior datei de 11.05.2020 și pentru cele exceptate de la 

procedura de scanare, conform Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 7/2020, vor putea fi 

consultate doar actele emise de instanța de judecată, la care se adaugă rechizitoriul, precum şi 

înscrisul prin care se formulează cereri şi excepţii, în cauzele în care instanţa a fost sesizată prin 

rechizitoriu. 

 

 Art. 6. Spre informare şi în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Colegiului de 

Conducere al Judecătoriei Cornetu nr. 7 din 29.04.2020, ale Hotărârii Colegiului de Conducere 

al Judecătoriei Cornetu nr. 21/29.10.2020 și ale prezentei decizii, se va emite un anunţ pe site-

ul Judecătoriei Cornetu, prin grija BIRP, precum și adrese către Tribunalul Ilfov, Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Cornetu, Baroul Ilfov, Baroul București, IPJ Ilfov, Instituția Prefectului 

Judeţul Ilfov şi Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, prin 

grija președintelui instanței și a grefierului-șef. 

 

       Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare în data de 09.11.2020, se publică pe portalul 

Judecătoriei Cornetu și se aduce la cunoştinţa întregului personal al instanţei, sub semnătură.   

 

 

Preşedintele Judecătoriei Cornetu 

Judecător Damaschin Enikö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


