
JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI                                     ANEXA 1 LA  HCC  26/2020 
SECŢIA CIVILĂ 
DOSAR NR............................... 
TERMEN DE JUDECATĂ......................ORA ...................... 
 
 
 

ACORD DE PARTICIPARE 
LA ŞEDINŢA DE JUDECATĂ PRIN VIDEOCONFERINŢĂ 

 
 
 
Subsemnatul,   reclamant/pârât/intervenient etc. .......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

          avocat ...................................................al părţii....................................................................... 
          consilier juridic......................................al părţii...................................................................... 
          administrator/reprezentant legal  …………………al părţii………....................................... 
            lichidator judiciar …………………………………………………………………………… 
 

având  numărul de telefon…………………………………………………………………………………… 
 
şi adresa de e-mail: ………………………………………………………………………………………….  
         

Având în vedere măsurile de prevenţie luate de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în contextul 
pandemiei cu virusul Covid-19, în temeiul dispoziţiilor art.63 alin.3 din Anexa la Decretul Preşedintelui 
României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 
 

Îmi exprim acordul de a participa la şedinţa de judecată în dosarul cu numărul de mai sus, 
prin videoconferinţă, prin intermediul oricărui fel de echipament de comunicare disponibil în cadrul 
Judecătoriei  Sectorului 3  Bucureşti. 

 
Mi s-au adus la cunoştinţă următoarele condiţii: 

1. Participarea prin videoconferinţă este facultativă, fiind opţiunea subsemnatului de a nu mă 
înfăţişa la sediul instanţei, în locaţia pentru care am primit citaţie, deoarece prezenţa părţilor nu este 
obligatorie. 
 
2. Instanţa de judecată va iniţia videoconferinţa şi îmi va oferi acces la toate dezbaterile din sala de 
judecată, în condiţiile tehnologice specifice acestui tip de comunicare. 
 
3. Orice deficienţă tehnică nedorită în urma căreia conexiunea nu s-ar putea realiza în condiţii 
optime imi va fi adusă la cunoştinţă prin intermediul grefierului de şedinţă responsabil. 
 
4. Mă oblig să respect ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată, ca şi în situaţia în care m-aş fi 
aflat fizic în sala de judecată, preşedintele putând lua în acest scop orice măsură prevăzută de lege. 
 
5. Instanţa va supune discuţiei toate cererile, excepţiile şi împrejurările de fapt sau de drept invocate 
şi voi avea dreptul de a discuta şi argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocată în cursul 
procesului. 
 
6. Traducerea simultană a dezbaterilor va fi asigurată în acelaşi mod de un interpret autorizat. 
 
7. Înscrisurile, mijloacele materiale de probă şi alte asemenea nu vor putea fi doar prezentate pe 
webcam în timpul videoconferinţei, ci este necesară transmiterea acestora în prealabil potrivit 
Codului de procedură civilă sau, în situaţii temeinic justificate, se poate pune în discuţie transmiterea 
rapidă a acestora prin fax sau e-mail, către instanţă şi către partea adversă, pentru a evita amânarea 
judecăţii. 



 
8. Consultarea cu un eventual reprezentant al meu (precum un avocat) prezent fizic în sala de 
judecată, dacă va fi cazul, o voi realiza prin aceleaşi mijloace prin care aş fi realizat-o şi dacă eram 
absent, iar posibilitatea desfăşurării şedinţei prin videoconferinţă nu ar fi existat. 
 
9. Instanţa va înregistra şedinţele de judecată. La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o 
copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza lor. Înregistrările din 
şedinţa de judecată vor putea fi solicitate şi de către instanţele de control judiciar. 
 
Data şi ora                                                      Numele şi prenumele olograf, semnătura 
_______________                                          ____________________________________ 

 


