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Premiera la ICCJ: Dosare având ca obiect dezlegarea unor chesiuni de drept,
solutionate prin videoconferinta
Înalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a reusit în premiera, luni, sa solutioneze prin videoconferinta
dosarele care au ca obiect dezlegarea unor chestiuni de drept si recursurile în interesul legii, la acest sistem
participând 67 de judecatori, fiecare din biroul propriu.
Potrivit unui comunicat semnat de presedintele ICCJ, Corina Corbu, în contextul masurilor de combatere a
pandemiei de COVID-19, sedintele de luni ale completului pentru solutionarea recursului în interesul legii si
completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-au desfasurat în conditii de videoconferinta, din locatii
aflate în ambele sedii ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie.
Sistemul a fost implementat de catre specialistii IT din cadrul Instantei supreme si a functionat fara a se întâmpina
probleme tehnice.
Aceasta modalitate a luat în considerare numarul mare de judecatori care intra în compunerea completului pentru
solutionarea recursului în interesul legii si completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, la care se
adauga magistratul-asistent si reprezentantul Ministerului Public.
Pe rolul ICCJ s-au aflat pe rol mai multe dosare, la solutionarea carora au participat, dupa caz, presedintele
Instantei supreme, Corina Corbu, presedintii de sectie si 67 de judecatori, membri ai diferitelor completuri de
judecata, la care se adauga magistratii-asistenti si reprezentantul Ministerului Public.
Totodata, pentru solutionarea cauzelor, si-au adus aportul grefieri si specialisti IT, care au asigurat realizarea
operatiunilor tehnice si au adus la îndeplinire masurile adiacente de pregatire si ulterioare desfasurarii sedintelor
propriu-zise.
Solutiile pronuntate în aceste dosare au fost publicate pe pagina de internet a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.
"Unificarea practicii judiciare ramâne un element cheie pentru asigurarea calitatii actului de justitie, asigurând nu
numai rezolvarea uniforma a litigiilor pendinte, dar si prevenirea starilor litigioase din societate, prin punerea la
dispozitia cetatenilor a unui mod de interpretare a legii clar si previzibil. Atingerea acestui obiectiv este cu atât
mai importanta în conditiile restrângerii activitatii judiciare si a dificultatilor generate în domeniul socio-economic
de raspândirea COVID-19", a declarat Corina Corbu.

page 1 / 1

