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Are pandemia un impact asupra justiției, 
procedurilor judiciare?

Care este impactul impactul noilor tehnologii de 
comunicare și inteligenței artificiale asupra 
dreptului, justiției, profesiilor juridice în general ?
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Tehnologiile de comunicare la distanță au 
modificat deja modul nostru de viață înainte de 
pandemie, însă pandemia a accelerat procesul. 

Sunt mulți ani de când în practica avocaturii sunt 
utilizate comunicațiile prin e-mail, 
videoconferințele, telemunca etc.
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SITUAȚIA ACTUALĂ

Cererea în justiție este mijlocul procedural prin care 
o persoană solicită concursul instanței în vederea 
ocrotirii drepturilor și intereselor sale legitime.

Cererile în justiție pot îmbrăca:

▪ forma scrisă,
▪ forma înscrisului în formă electronică.

 

Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 5-a, revizuită și adăugită, Editura 
Hamangiu, București, 2020, pag. 332    
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SITUAȚIA ACTUALĂ

Inclusiv susținerile, apărările, concluziile 
părților sau alte acte de procedură pot fi 
înscrisuri în formă electronică. 

Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 5-a, revizuită și adăugită, Editura 
Hamangiu, București, 2020, pag. 333    
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Codul de procedură civilă
Titlul IV Actele de procedură
Capitolul I Forma cererilor

Articolul 148  Condițiile generale
(2) Cererile adresate, personal sau prin 
reprezentant, instanțelor judecătorești pot fi 
formulate și prin înscris în formă electronică, dacă 
sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile în mod 
corespunzător și în cazul în care prezentul cod 
prevede condiția formei scrise a susținerilor, 
apărărilor sau a concluziilor părților ori a altor acte 
de procedură adresate instanțelor judecătorești.
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LEGE nr. 455/2001 privind semnătura electronică 
republicată

 
Secţiunea a 2-a Definiții
Articolul 4
În înțelesul prezentei legi:
2. înscris în formă electronică reprezintă o colecție 
de date în formă electronică între care există relații 
logice și funcționale și care redau litere, cifre sau 
orice alte caractere cu semnificație inteligibilă, 
destinate a fi citite prin intermediul unui program 
informatic sau al altui procedeu similar;
3. semnătură electronică reprezintă date în formă 
electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu 
alte date în formă electronică și care servesc ca 
metodă de identificare;
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LEGE nr. 455/2001 privind semnătura electronică 
republicată

 
Secţiunea a 2-a Definiții
Articolul 4
În înțelesul prezentei legi:
4. semnătură electronică extinsă reprezintă acea 
semnătură electronică care îndeplinește 
cumulativ următoarele condiții:
a) este legată în mod unic de semnatar;
b) asigură identificarea semnatarului;
c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de 
semnatar;
d) este legată de datele în formă electronică, la 
care se raportează în așa fel încât orice modificare 
ulterioară a acestora este identificabilă; 
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LEGE nr. 455/2001 privind semnătura electronică 
republicată

 
Secţiunea a 2-a Definiții
Articolul 4
În înțelesul prezentei legi:
5. semnatar reprezintă o persoană care deține un 
dispozitiv de creare a semnăturii electronice și 
care acționează fie în nume propriu, fie ca 
reprezentant al unui terț;
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LEGE nr. 455/2001 privind semnătura electronică 
republicată

Capitolul II Regimul juridic al înscrisurilor în formă 
electronică
Articolul 5 
Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, 
atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică 
extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat 
sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu 
ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a 
semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce 
privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub 
semnătură privată.
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LEGE nr. 455/2001 privind semnătura electronică 
republicată

Capitolul II Regimul juridic al înscrisurilor în 
formă electronică
Articolul 6
Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a 
încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o 
semnătură electronică, recunoscut de către cel 
căruia i se opune, are același efect ca actul autentic 
între cei care l-au subscris și între cei care le 
reprezintă drepturile.
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LEGE nr. 455/2001 privind semnătura electronică 
republicată
Capitolul II Regimul juridic al înscrisurilor în 
formă electronică
 
Articolul 7
În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este 
cerută ca o condiție de probă sau de validitate a 
unui act juridic, un înscris în formă electronică 
îndeplinește această cerință dacă i s-a încorporat, 
atașat sau i s-a asociat logic o semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat 
și generată prin intermediul unui dispozitiv 
securizat de creare a semnăturii.
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LEGE nr. 455/2001 privind semnătura electronică 
republicată
Capitolul II Regimul juridic al înscrisurilor în 
formă electronică
 
Articolul 8
(1) În cazul în care una dintre părți nu recunoaște 
înscrisul sau semnătura, instanța va dispune 
întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiză 
tehnică de specialitate.
(2) În acest scop, expertul sau specialistul este 
dator să solicite certificate calificate, precum și 
orice alte documente necesare, potrivit legii, 
pentru identificarea autorului înscrisului, a 
semnatarului ori a titularului de certificat.
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LEGE nr. 455/2001 privind semnătura electronică 
republicată
Capitolul II Regimul juridic al înscrisurilor în formă 
electronică
Articolul 9
(1) Partea care invocă înaintea instanței o 
semnătură electronică extinsă trebuie să probeze 
că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 
pct. 4. 
(2) Semnătura electronică extinsă, bazată pe un 
certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii 
de certificare acreditat, este prezumată a îndeplini 
condițiile prevăzute la art. 4 pct. 4. 
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LEGE nr. 455/2001 privind semnătura electronică 
republicată
Capitolul II Regimul juridic al înscrisurilor în formă 
electronică
Articolul 10
(1) Partea care invocă înaintea instanței un 
certificat calificat trebuie să probeze că furnizorul 
de servicii de certificare care a eliberat respectivul 
certificat îndeplinește condițiile prevăzute la art. 
20.
(2) Furnizorul de servicii de certificare acreditat 
este prezumat a îndeplini condițiile prevăzute 
la art. 20. 
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LEGE nr. 455/2001 privind semnătura electronică 
republicată
Capitolul II Regimul juridic al înscrisurilor în formă 
electronică
Articolul 11
(1) Partea care invocă înaintea instanței un 
mecanism securizat de creare a semnăturii trebuie 
să probeze că acesta îndeplinește condițiile 
prevăzute la art. 4 pct. 8.
(2) Dispozitivul securizat de generare a semnăturii, 
omologat în sensul prezentei legi, este prezumat a 
îndeplini condițiile prevăzute la art. 4 pct. 8.  
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Aplicația Dosar Electronic 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Instrucțiuni de utilizare a aplicației Dosar Electronic

Pentru a avea acces la dosar în format electronic 
trebuie parcurși următorii pași: 
1. Completarea cererii cu datele necesare și înainta 
instanței de judecată pentru accesul la dosarul 
electronic.

2. Trimiterea electronic la adresa de poștă 
electronică a secţiei sau, în mod excepţional, 
depunerea la registratura secţiei pe rolul căreia se 
află dosarul a cererii de acces la dosar. 
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Aplicația Dosar Electronic 

După depunerea/înaintarea cererii, se primește 
din partea instanței, prin e-mail, un link cu ajutorul 
căruia se poate vizualiza, în orice moment, dosarul 
în format electronic. 

Dosarul electronic poate fi accesat atât prin 
intermediul link-ului primit prin e-mailul de 
notificare, cât și prin accesarea paginii de internet: 
http://www.scj.ro - secțiunea DOSAR ELECTRONIC 
– Accesare Dosar Electronic. 
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Aplicația Dosar Electronic

Comunicarea şi accesul la dosarul electronic 
se fac în condiţii de siguranţă. Dosarul 
electronic este accesibil numai părţilor din 
respectivul dosar ori reprezentanţilor legali 
sau convenţionali (mandatar, procurator, 
avocat ales, consilier juridic etc.) în baza 
cererii trimise către instanţă.
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Site-ul Ministerului Justiției
8 septembrie 2020

Proiect de lege privind unele măsuri în domeniul 
justiției în contextul pandemiei de COVID-19
În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, Ministerul Justiției supune 
dezbaterii Proiectul de Lege privind unele măsuri în 
domeniul justiției  în contextul pandemiei de 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ 
supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa 
Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, 
București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa 
de e-mail dean@just.ro.

http://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-unele-masuri-in-domeniul-justitiei-in-contextul-pandemiei-de-covid-19/
http://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-unele-masuri-in-domeniul-justitiei-in-contextul-pandemiei-de-covid-19/
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Propuneri de reglementare în materie 
procesuală

▪ desfășurarea ședințelor de judecată prin 
mijloace de telecomunicație audio-vizuală,

▪ organizarea ședințelor de judecată;
▪ comunicarea actelor de procedură.
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Propuneri de reglementare pentru desfășurarea în 
condiții optime a activității de executare silită 

▪ în cursul executării silite, când este posibil, 
executorii judecătorești procedează la 
comunicarea actelor de procedură în format 
electronic, potrivit legii;

▪ activitatea de executare silită se desfășoară cu 
respectarea regulilor de disciplină sanitară 
stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, 
urmărindu-se cu prioritate asigurarea 
prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.
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Sunt interesante următoarele reguli propuse:
▪ când este posibil, cu acordul părților, instanțele 

judecătorești pot hotărî ca ședințele de judecată să 
se desfășoare prin mijloace de telecomunicație 
audiovizuală;

▪ cel care asistă sau reprezintă partea, traducătorul 
sau interpretul poate participa la ședința de 
judecată desfășurată prin mijloacel mijloace de 
telecomunicație audiovizuală; 

▪ când este posibil, dosarul cauzei se trimite 
instanței delegate în format electronic;

▪ când este posibil, ședințele de judecată publice se 
transmit în direct, prin mijloace audiovideo pe 
portalul instanțelor de judecată.



Vă mulțumesc pentru atenție!

Contact

Telefon: +40730591222 

E-mail: gmatei@lddp.ro
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