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Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în ședința de 

guvern din data de 18.11.2020, Guvernul României a aprobat Proiectul de Lege privind 

unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19.  
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/LG-1.pdf 

 

Proiectul de lege prevede că instanțele de judecată pot efectua proceduri judiciare la 

distanță. Actul normativ va fi trimis Parlamentului pentru a fi supus aprobării în procedură de 
urgență. Aceste măsuri specifice, sunt temporare, aplicabile pe durata stării de alertă 

precum și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acesteia, menite să permită, pe de 

o parte, asigurarea unei protecții adecvate a magistraților, a personalului auxiliar de 

specialitate și celui conex din cadrul organelor judiciare, precum și a justițiabililor împotriva 
îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2 în contextul activităților judiciare, salvgardându-se 

astfel drepturile la sănătate, la integritate fizică și la viață, iar, pe de altă parte, continuarea, 

în condiții optime, a activității de înfăptuire a justiției. 
 

Câteva din măsurile specifice, propuse prin actul normativ: 

A. În materie civilă 

 când este posibil, cu acordul părților, instanțele judecătorești pot hotărî ca ședințele de 

judecată să se desfășoare prin mijloace de telecomunicație audiovizuală care permit 

verificarea identității părților și garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea 

și calitatea transmisiunii, dispunând măsurile necesare în acest scop; citația va 

cuprinde mențiunea că ședința de judecată se va desfășura prin mijloace de 

telecomunicație audiovizuală, intervalul orar orientativ al strigării cauzei, precum și 

modalitatea tehnică de acces și de autentificare; când este cazul, părțile vor fi 

înștiințate și telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace ce asigură 

transmiterea înștiințării și confirmarea primirii acesteia despre desfășurarea ședinței de 

judecată prin mijloace de telecomunicație audiovizuală, chiar dacă au termenul în 

cunoștință; cel care asistă sau reprezintă partea, traducătorul sau interpretul poate 

participa la ședința de judecată desfășurată prin mijloacele amintite, chiar fără a fi 

prezent fizic lângă parte. 

 pentru judecarea proceselor, instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot 

fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi; 

 lista proceselor întocmită pentru fiecare ședință de judecată va cuprinde, de regulă, și 

intervalele orare orientative pentru strigarea fiecărei cauze în parte, citația cuprinzând 

mențiunea corespunzătoare. Când este posibil, judecătorul fixează și intervalul orar 

orientativ pentru primul termen de judecată; 

 când este posibil, instanțele judecătorești procedează la comunicarea actelor de 

procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea 

textului actului și confirmarea primirii acestuia; tot astfel, instanța va putea, în tot 

cursul procesului, să solicite părților datele necesare pentru comunicarea actelor de 

procedură în aceleași condiții; când este posibil, cererile de chemare în judecată, căile 

de atac, precum și orice alte acte de procedură adresate instanței, pentru care legea 
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prevede condiția formei scrise și care nu se depun direct în ședință, se transmit prin 

mijloace electronice; când este posibil, părțile vor fi înștiințate telefonic, prin e-mail 

sau prin alte asemenea mijloace ce asigură transmiterea înștiințării și confirmarea 

primirii acesteia despre pronunțarea hotărârilor judecătorești prin modalitățile 

prevăzute de lege, dispozițiile privind comunicarea hotărârilor judecătorești, potrivit 

legii, rămânând aplicabile; 

 amânarea judecării cauzelor poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea 

interesată se află în izolare, în carantină sau este spitalizată, potrivit legii, în contextul 

pandemiei de COVID-19; când instanța respinge cererea de amânare a judecății în 

considerarea necesității de a soluționa cauza, va amâna, la cererea părții sau din 

oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise; 

 când este posibil, prin grija instanței, ședințele de judecată publice se transmit în 

direct, prin mijloace audiovideo care garantează securitatea, integritatea și calitatea 

transmisiunii, pe portalul instanțelor de judecată, dispozitiile art. 213 din Legea nr. 

134/2010 privind Codul de procedura civilă rămânând aplicabile; 

B. În materie penală 

 posibilitatea audierii prin videoconferință la locul de deținere a persoanelor 

private de libertate, altele decât ce aflate în arest la domiciliu, fără a fi necesar 

acordul acestora, dacă organul judiciar apreciază că această modalitate de 

audiere nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi 

intereselor părţilor (reglementarea există de lege lata în art. 62 din Legea nr. 

55/2020 – ca urmare a preluării în prezentul proiect a acestei reglementări, art. 

62 din Legea nr. 55/2020 se abrogă); în temeiul acestei dispoziții persoanele 

private de libertate în locuri de deținere pot fi audiate prin videoconferință atât în 

cursul urmăririi penale, cât și în cursul judecății, indiferent de calitatea pe care o 

au în procesul penal; 

 posibilitatea audierii prin videoconferință a altor persoane decât cele private de 

libertate în locuri de detenție - este cazul persoanelor aflate în stare de 

libertate, precum și al persoanelor arestate la domiciliu (acestea nu se află 

într-un loc de detenție, deci nu li se aplică alin. 1) – cu acordul acestora, la locul 

unde se află. Posibilitatea audierii prin videoconferință le va fi adusă la 

cunoștință fie cu ocazia primei audieri, fie printr-o înștiințare comunicată 

telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace, persoana în cauză fiind 

întrebată dacă își manifestă acordul în acest sens. Așadar, dacă acordul există, 

iar organul judiciar apreciază ca audierea poate avea loc în această modalitate, 

persoana va fi citată chiar dacă are termen în cunoștință, citația urmând să 

conțină, pe lângă mențiunile prevăzute de art. 258 Cod pr. penală, și mențiunea 

că audierea se face prin videoconferință, modalitatea tehnică de realizare a 

acesteia, data și ora sau intervalul orar în care va avea loc audierea, precum și 

precizarea faptului că persoana ce urmează a fi audiată prin videoconferință este 

ținută să respecte solemnitatea ședinței de judecată. 

Pentru a garanta condiții similare situației în care audierea s-ar realiza la sediul organului 
judiciar, precum și pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal și respectarea 

drepturilor (inclusiv a celor procesuale ale) celui audiat, proiectul prevede că: 

 audierea prin videoconferință presupune în toate situațiile utilizarea unor 

mijloace de telecomunicaţie audiovizuală care permit verificarea identităţii 

părţilor şi garantează securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea 

transmisiunii; 



    

 atunci când se realizează prin videoconferință, înregistrarea audierii (prin 

mijloace tehnice audio sau audiovideo) este obligatorie în toate cazurile. 

Astfel, pentru a garanta dreptul la apărare și loialitatea administrării probelor 

reglementarea derogă de la prevederile art. 110 alin. (5), art. 111 alin. (4) și 

ale art. 123 alin. (2) Cod pr. penală, care condiționeaază înregistrarea 

audierii efectuate în cursul urmăririi penale de aprecierea organului judiciar, 

de solicitarea celui audiat sau de existența mijloacelor tehnice pentru 

aceasta. 

De asemenea, proiectul prevede că audierea altor persoane decât cele private de libertate nu 

se poate face prin videoconferință în faza de urmărire penală, nici la judecarea cauzelor cu 

inculpați minori și a celor referitoare la reabilitarea judecătorească și nici atunci instanța de 

judecată declară ședința de judecată ca nepublică. Această reglementare are în vedere faptul 

că în cazurile prevăzute de dispozițiile de lege lata ale art. 352 alin. (3) și (4) din Codul de 

procedură penală, ședința de judecată poate fi declarată nepublică, iar potrivit dispozițiilor 

art. 509 alin. (2), art. 533 alin. (1) și art. 535 C.p.p. ședintele de judecată sunt nepublice în 

cauzele cu inculpați minori și în procedura reabilitării judecătorești. Văzând și dispozițiile art. 

352 alin. (6) din Codul de procedură penală, potrivit cărora „(6) În timpul cât ședința este 

nepublică, nu sunt admise în sala de ședință decât părțile, persoana vătămată, reprezentanții 

acestora, avocații și celelalte persoane a căror prezență este autorizată de instanță”, precum 

și prevederile art. 285 alin. (2) din Codul de procedură penală, conform cărora „Procedura în 

cursul urmăririi penale este nepublică”, reglementarea propusă este necesară întrucât 

persoanele care nu sunt private de libertate sunt audiate prin videoconferință la locul în care 

se află, iar în acest caz există riscul încălcării caracterului nepublic al urmăririi penale sau, 

după caz, al ședinței de judecată (atunci când aceasta este nepublică), încălcându-se astfel 

dispozițiile imperative ale Codului de procedură penală sau, după caz, cele dispuse de 

instanța de judecată. 
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