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CABINETUL PREŞEDINTELUI

ANUNŢ PRIVIND
condiţiile în care se depun şi se înregistrează acte de procedură în cadrul Judecătoriei
Tîrgu Mureş
Având în vedere dispoziţiile Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi
prevederile Codului de procedură civilă şi ale Regulamentului de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1385/2015 a Consiliului Superior
al Magistraturii, au fost reglementate condiţiile în se depun şi se înregistrează un act de
procedură:

În cazul în care un act de procedură nu a fost depus la instanță de parte personal sau
prin reprezentant sau nu a fost transmis instanței prin poștă, curier, fax sau scanat și transmis
prin poșta electronică ori prin înscris în formă electronică, până la ora la care activitatea
instanței încetează în mod legal, astfel că nu a fost înregistrat și nu a primit dată certă prin
aplicarea ștampilei de intrare, în conformitate cu prevederile art. 199 din Codul de procedură
civilă, să fie socotit depus înăuntrul termenului prevăzut de lege, dacă a fost depus prin
scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un
serviciu specializat de comunicare, cu condiția de a fi depus până la ora 24,00 a ultimei zile a
termenului prevăzut de lege.
Cu alte cuvinte, fiind o derogare de la regula înscrisă în art. 182 alin. (2) din Codul de
procedură civilă, numai actul de procedură depus prin scrisoare recomandată la oficiul poștal
sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare, cu
condiția de a fi depus până la ora 24,00 a ultimei zile a termenului prevăzut de lege este
prezumat de lege ca socotit a fi făcut în termen, nu și cazul comunicării prin fax sau e-mail,
care, nefiind în mod expres menționat în cuprinsul art. 183, nu poate fi extins pe cale de
interpretare.
Toate actele depuse prin fax sau e-mail după ora încheierii programului de lucru al
instanței sunt înregistrate a doua zi, fiind considerate depuse la data înregistrării, în
conformitate cu prevederile art. 199 din Codul de procedură civilă.
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Aşadar, în situațiile supuse analizei, ceea ce produce consecințe juridice cu privire la
depunerea în termen a unui act de procedură este data înregistrării înscrisului la instanță, care
trebuie efectuată în interiorul termenului procedural, iar nu data trimiterii actului prin poșta
electronică sau prin fax, chiar și după închiderea activității instanței.
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 182 și art. 183 din Codul de
procedură civilă, actul de procedură transmis prin fax sau poștă electronică, în ultima zi
a termenului care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță,
nu este socotit a fi depus în termen.

CONDUCEREA INSTANŢEI

Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, cod 540069
telefon: +40 (265) 260 919; fax: +40 (265) 260 580
e-mail: judecatoria.tgmures@just.ro,

