
ROMÂNIA 
Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti 

 
Hotărârea nr. 26 

din data de  28.04.2020 
 

  Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, 
  În temeiul Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul 
Oficial nr. 827 din 13.09.2005 si a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor 
judecătoreşti,  

 Având în vedere art. 63  din Decretul nr.  240  privind  prelungirea  stării  de  urgenţă  
pe  teritoriul României,  publicat în Monitorul Oficial,  Partea  I nr.  311 din  14  aprilie  2020: 
,,(1) Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență 
deosebită. Lista acestor cauze se stabilește de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de 
Casație și Justiție pentru cauzele de competența acesteia și, respectiv, de colegiile de 
conducere ale curților de apel pentru cauzele de competența lor și pentru cauzele de 
competența instanțelor care funcționează în circumscripția lor teritorială, putând fi, după 
împrejurări, actualizată. Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în vederea asigurării 
unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instanțelor menționate cu privire la modul de 
stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență…….(3) În procesele prevăzute la 
alin. (1), când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru 
desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de 
procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului 
actului și confirmarea primirii acestuia………,,. 

Analizând propunerea preşedintelui instanţei, formulată în timpul şedinţei, referitoare 
la procedura de desfăşurare a şedinţelor  de judecată prin  videoconferinţă  în materie 
nonpenală;  

 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1 : Avizează favorabil propunerea preşedintelui instanţei referitoare la 
desfăşurarea şedinţelor  de judecată prin  videoconferinţă  în materie nonpenală.  

Stabileşte PROCEDURA PENTRU DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI DE 
JUDECATĂ PRIN VIDEOCONFERINŢĂ ÎN MATERIE NONPENALĂ, după cum 
urmează:  

1.Şedinţele de judecată se vor desfăşura prin videoconferinţă numai în cauzele care se 
judecă pe durata stării de urgenţă care nu au caracter confidenţial şi cu privire la care 
preşedintele completului de judecata apreciază că această modalitate este necesară şi posibila, 
dacă părţile sau unele dintre acestea -persoane fizice sau juridice, instituţii publice etc. -
reprezentate de avocaţi / consilieri juridici / lichidatori judiciari sau care participă la judecată 
în nume propriu ori în calitate de reprezentant legal, îşi exprimă acordul şi dispun de 
mijloacele tehnice şi de cunoştinţele necesare pentru realizarea conexiunii electronice. 

Î n  acest scop, odată cu acordul privind desfăşurarea şedinţei de judecată prin 
videoconferinţă, se va comunica instanţei numărul de telefon mobil, precum şi o adresă de e-
mail validă a părţii/ reprezentantului legal sau convenţional/lichidatorului judiciar. 

Grefierul de şedinţă contactează partea/reprezentantul legal sau 
convenţional/lichidatorul judiciar,    verifică   acordul   acestora   pentru videoconferinţă şi, in 
caz afirmativ, solicită fiecăruia ID-ul de contact. Acordul si ID-ul se consemnează de grefier 
în nota telefonică. Dacă cel puţin una dintre părţi este de acord, videoconferinţă se foloseşte în 
acele situaţii în care preşedintele completului ele judecată apreciază că această modalitate este 



necesară pentru protejarea sănătăţii participanţilor la proces şi dacă în acest mod se poate 
asigura buna desfăşurare, a activităţii de judecată, faţă de circumstanţele cauzei. 

La deschiderea videoconferinţei se ia din nou acordul părţii: reprezentantului legal sau 
convenţional/lichidatorului judiciar pentru desfăşurarea şedinţei în sistem videoconferinţă 
(astfel încât acest acord să se regăsească şi în cuprinsul înregistrării şedinţei de judecată) şi li 
se pune în vedere acestora să nu efectueze înregistrări paralele ale şedinţei (în caz contrar vor 
f i  contactate organele de conducere ale profesiei). 

Totodată, preşedintele completului va solicita părţilor prezente fizic sau, după caz, 
online, să arate dacă invocă neregularităţi cu privire la identitatea celorlalte părţi şi calitatea 
lor, consemnându-se în încheiere poziţia fiecăreia. In acest sens se va permite fiecărei părţi să 
vizualizeze imaginile din online şi din sală. 
            În temeiul rezoluţiei preşedintelui completului, grefierul de şedinţă va solicita 
părţii/reprezentantului legal sau convenţional/ lichidatorului judiciar să comunice Judecătoriei 
si părţilor adverse, în format electronic, cererea de chemare in judecată etc., precum şi toate 
înscrisurile de care înţeleg să se folosească la judecata cauzei, sub rezerva discutării probelor 
în şedinţă publică; obligaţia corelativă va fi adusă la cunoştinţa (respectiv de a comunica 
întâmpinarea şi înscrisurile către instanţa şi partea /părţile adverse); 
           Grefierul de şedinţă va întocmi în acest sens un referat privind înştiinţarea părtilor cu 
privire la obligaţiile dispuse prin rezoluţia completului de judecată, care se va ataşa la dosarul 
cauzei; 

 
În situaţia în care unele părţi nu pot f i  contactate sau nu îşi dau acordul pentru 

desfăşurarea şedinţei prin videoconferinţă, preşedintele completului de judecată va aprecia 
dacă procedura de judecată se va putea desfăşura în această modalitate fără perturbarea 
activităţii de judecata sau dacă este necesară prezenţa părţilor în faţa instanţei, în acest din 
urmă caz dispunând citarea corespunzătoare şi luarea tuturor măsurilor de protecţie specifice. 

Poziţia părţilor se va consemna în referatul întocmit de către grefierul de şedinţă. 
Partea care nu a putut f i  contactata sau nu şi-a dat acordul pentru videoconferinţă are 
posibilitatea de a participa la dezbateri prezentându-se fizic în instanţă, la ora stabilită pentru 
desfăşurarea şedinţei de judecată. 
            Desfăşurarea şedinţei de judecatei prin videoconferinţă presupune respectarea 
solemnităţii şedinţei. Astfel, grefierul de şedinţă, odată cu stabilirea şi comunicarea orei 
şedinţei, va aduce la cunoştinţa părţii/reprezentantului legal sau convenţional/lichidatorului 
judiciar să se prezinte cuviincios, să nu fie perturbată şedinţa în niciun mod, să nu folosească 
dispozitive pentru a înregistra şedinţa, să prezinte legitimaţie/ act de identitate, datele de 
identificare urmând a fi menţionate de către grefierul de şedinţă înainte de începerea şedinţei. 
Avocatul/consilierul juridic va purta robă. 

Preşedintele completului de judecată exercită poliţia şedinţei, putând lua măsuri pentru 
păstrarea ordinii şi a bunei-cuviinţe. Îndepărtarea din sală, prevăzută de art. 217 Cod 
procedură civilă, poate fi aplicată prin deconectarea persoanei care nu arespectat ordinea şi  
buna cuviinţă, de la sistemul de videoconferinţă. 

 În situaţia în care instanţa de judecată încuviinţează proba cu interogatoriu şi/sau 
martori, se va fixa termen de judecată în faţa instanţei pentru administrarea nemijlocită a 
acestor probe, cu respectarea normelor de protecţie specială. 

 
2.Se aprobă acordul de participare la videoconferinţă, aşa cum a 

fost propus şi prezentat în timpul şedinţei. (anexa 1) 
 
3.O copie a acordului de participare la videoconferinţă se va posta pe site-ul 

Judecătoriei Sectorului 3  Bucureşti, prin grija informaticianului care îşi desfăşoară activitatea 
la  această instanţă. 



Prezenta hotarare va fi comunicata Secţiei Civile şi informaticianului  din cadrul 
Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti pentru implementare şi postată pe site-ul instanţei. 
 
  Dată în Bucureşti, azi 28.04.2020. 

 
 

Membri: 
 

Judecător Anamaria Laura Dinescu – presedintele Judecatoriei sectorului 3 Bucuresti-   
 
Judecător  Claudia  Monica  Avramescu   – membru  în Colegiul de conducere-  

     
Judecător  Luminiţa Alexandra Petrescu   – membru  în Colegiul de conducere – acordul a  

fost  comunicat  prin consultare telefonică, judecătorul aflându-se  în  ziua  de   muncă  la domiciliu 
  
Judecător Maria Livădiu-membru  în Colegiul  de conducere-  


