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Noi reguli de comunicare a actelor de procedura civila

Comunicarea actelor de procedura constituie una dintre garanțiile de ordin tehnic ale dreptului la un
proces echitabil. În funcție de modul în care parțile sunt încunoștințate de pretențiile sau apararile
adversarului de interese sau de modul în care acestea comunica instanței acte procesuale depinde în mod
fundamental realizarea drepturilor subiective, deci înfaptuirea în sens larg a justiției. Spre deosebire de
marea majoritate a instituțiilor procesual civile a caror reglementare implica în ultima esența o opțiune în
limitele destul de stricte ale tradiției și ale unor principii juridice clasice, în privința comunicarii actelor de
procedura intervine în ecuație un element distinct care ține de evoluția mijloacelor de comunicare și de care
politica judiciara trebuie sa țina pasul.
Fara sa schimbe neaparat fizionomia juridica a Capitolului II din Titlul IV al Codului de procedura civila, dedicat
citarii și comunicarii actelor de procedura, Proiectul Legii nr. 346/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedura civila simplifica în mod sensibil procedura de comunicare a actelor de
procedura, intervenind în acest sens asupra a patru articole.
Potrivit proiectului, viitoarea formulare a alin. (4) a art. 154 NCPC elimina condiția conținutului declarat al
comunicarii prin poșta atunci când aceasta nu se realizeaza prin agenți procedurali ai instanței. În acest caz,
comunicarea se realizeaza prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire în plic închis, la care se atașeaza
dovada de primire/procesul-verbal și înștiințarea prevazute la art. 163 NCPC. De asemenea, alineatul (6) al
aceluiași articol stabilește posibilitatea grefei instanței de a comunica citații și alte acte de procedura prin telefax,
poșta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea actului și confirmarea primirii acestuia, daca parțile
indica instanței date corespunzatoare în acest scop. Dupa cum se poate observa, prima teza a alineatului (6) este
identica cu reglementarea actuala. Elementul de noutate vizeaza introducerea semnaturii electronice extinse care
va însoți comunicarea actelor de procedura și care va înlocui ștampila instanței și semnatura grefierului de ședința
din mențiunile obligatorii ale citației.
Reamintim cu acest prilej ca semnatura electronica extinsa reprezinta procesul de autentificare a unui document
electronic prin intermediul unui certificat digital calificat, care urmeaza sa fie obținut de catre fiecare instanța în
parte de la un furnizor de servicii de certificare în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Printr-un astfel de mecanism electronic se urmarește asigurarea integritații datelor în format electronic1.
În continuarea modificarilor operate, același articol 154 este completat cu un nou alineat (61) care prevede ca
citațiile și celelalte acte de procedura menționate la alineatul (6) se considera comunicate la momentul la care au
primit mesaj din partea sistemului folosit ca au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.
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În ceea ce privește dovada îndeplinirii procedurii de comunicare realizata potrivit art. 154 alin. (6), legiuitorul
completeaza art. 163 cu un nou alin. (11) care prevede ca aceasta se realizeaza prin mesajul de comunicare catre
destinatar primit de la sistem și care se va lista (printa) și atașa la dosarul cauzei. Se renunța așadar la soluția
formularului completat de destinatar, care trebuia restituit prin orice mijloace instanței. Data îndeplinirii procedurii
în cazul citarii sau comunicarii unui act de procedura potrivit art. 154 alin. (6) este considerata potrivit art. 165 pct.
3 data menționata pe copia imprimata a expedierii, certificata de grefierul care a facut transmiterea.
În actuala reglementare, constatarile personale ale agentului care a întocmit dovada de comunicare fac proba pâna
la înscrierea în fals. În viitoarea reglementare, contestarea dovezii de comunicare în format electronic se va realiza
printr-o expertiza de specialitate în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 455/2001. Avem în vedere în acest sens
ca potrivit art. 5 din legea mai sus citata, înscrisul în forma electronica, caruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a
asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la
momentul respectiv și generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este
asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnatura privata.
În fine, poate cea mai importanta modificare în materie privește completarea/modificarea art. 183 alin. (1) și (3) în
sensul recunoașterii valabilitații unui act de procedura transmis prin fax sau e-mail înauntrul termenului prevazut
de lege, iar nu doar a celor transmise prin aceste mijloace electronice de comunicare înauntrul programului de
lucru al instanței. Mai exact art. 183 alin. (1) se modifica în sensul ca actul de procedura depus înauntrul
termenului prevazut de lege prin scrisoare recomandata la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid
ori la un serviciu specializat de comunicare ori trimis prin fax sau e-mail, este socotit facut în termen. În
continuare, art. 183 alin. (3) NCPC prevede în noua formulare ca în cazurile prevazute la alin. (1) și (2), recipisa
oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea facuta, dupa caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul
specializat de comunicare, de unitatea militara sau de administrația locului de deținere, pe actul depus, precum și
mențiunea datei și orei primirii faxului sau email-ului, astfel cum acestea sunt atestate de catre calculatorul sau
faxul de primire al instanței, servesc ca dovada a datei de depunere a actului de catre partea interesata.
Dupa cum se poate observa, viitoarea reglementare pare mult mai supla și mai eficienta, întrucât recunoaște
valențe procedurale unor mijloace moderne de comunicare și înregistrari electronice.
În realitate, aceste modificari nu fac decât sa iasa în întâmpinarea unor tentative curajoase ale unor organe
judiciare de a identifica modalitați practice eficiente de comunicare a actelor de procedura prin metode moderne de
transmitere a informației. Amintim în acest context masura dispusa de o instanța clujeana în ianuarie 2018 care, în
materie penala de aceasta data, a dispus citarea unei persoane prin intermediul rețelei de socializare Facebook. În
cauza respectiva, demersul a eșuat datorita „imposibilitații instanței” de a crea o pagina de Facebook. Evident, nu
credem ca e vorba de imposibilitatea tehnica a departamentului de IT al instanței de a crea o pagina de Facebook,
cât mai degraba de reținerile unui organism judiciar de a realiza acte de procedura prin intermediul unei rețele de
socializare.
Totuși, dintr-o perspectiva pur juridica se cuvine sa aratam ca modificarile intervenite, deși ar trebui sa reprezinte,
așa cum se precizeaza în expunerea de motive a proiectului de lege, o armonizare a unor texte ale Codului de
procedura civila cu „practica izvorâta din deciziile Curții Constituționale și a instanțelor judecatorești”, în mod
paradoxal, în privința dovezii datei de îndeplinire a procedurii de comunicare în cazul transmiterii actului prin fax
și email, soluțiile legiuitorului sunt diametral opuse unor dezlegari jurisprudențiale de data extrem de recenta.
Prin decizia nr. 605 din 22 septembrie 20162 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182
alin. (2) din Codul de procedura civila, Curtea Constituționala a reținut ca:
„Cererile trimise prin poșta electronica sau prin fax nu beneficiaza de efectele prevazute de art. 183 alin. (1)
din Codul de procedura civila, potrivit caruia un act de procedura depus înauntrul termenului prevazut de lege
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prin scrisoare recomandata la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu
specializat de comunicare este socotit a fi termen. În timp ce art. 183 alin. (3) din Codul de procedura civila
prevede în mod expres ca recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea facuta de serviciul de
curierat rapid sau de serviciul specializat de comunicare servește ca dovada a datei depunerii actului de catre
partea interesata, în cazul de procedura transmise prin fax sau poșta electronica, nu exista o prevedere similara.
Problema care se ridica în cazul transmiterii actelor de procedura prin intermediul faxului sau poștei
electronice este certitudinea recepționarii în termenul legal al acestora de catre instanța de judecata. În aceste
sens sunt și dispozițiile art. 154 alin. (6)coroborat cu art. 241 alin. (3) din Codul de procedura civila, potrivit
carora mijlocul de comunicare trebuie sa fie apt sa asigure atât transmiterea textului, cât și confirmarea primirii
lui.
Astfel, Curtea apreciaza ca trimiterea actelor de procedura prin fax sau poșta electronica a fost asimilata
depunerii personale la instanța și nu trimiterii efectuate prin oficiul poștal, serviciul de curierat sau prin alt
serviciul specializat de comunicare. Actul de procedura transmis prin fax sau poșta electronica este considerat a fi
facut în termen la data la care a fost înregistrat la instanța, iar potrivit dispoziției legale criticate, deși termenele
se socotesc pe zile întregi, totuși, în ziua în care se împlinește termenul partea interesata trebuie sa depuna actul
la instanța pâna la închiderea programului.”
De asemenea, prin Decizia nr. 34 din 15 mai 20173 referitoare la dezlegarea modului de interpretare a dispozițiilor
art. 182 și art. 183 din Codul de procedura civila, în sensul de a se stabili daca acțiunea introdusa prin e-mail/fax,
în ultima zi a termenului ce se socotește pe zile, dupa ora la care activitatea înceteaza la instanța, este socotita a fi
facuta în termen, Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut ca:
„(...) fiind o drogare de la regula scrisa în art. 182 alin. (2) din Codul de procedura civila, numai actul de
procedura depus prin scrisoare recomandata la oficiul poștal sau depus la serviciul de curierat rapid ori la un
serviciu specializat de comunicare, cu condiția de a fi depusa pâna la ora 24:00 a ultimei zi a termenului prevazut
de lege este prezumat de lege ca a fi socotit a fi facut în termen, nu și în cazul comunicarii prin fax sau e-mail,
acre, 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 dupa ora închiderii programului de lucru al instanței sunt înregistrate a
doua zi, fiind considerate depuse la data înregistrarii, în conformitate cu prevederile art. 199 din Codul de
procedura civila.
Așadar, în toate situațiile supuse analizei, ceea ce produce consecințe juridice cu privire la depunerea în termen
a unui act de procedura este data înregistrarii înscrisului la instanța, care trebuie efectuata în interiorul
termenului procedural, iar nu data trimiterii actului prin poșta electronica sau prin fax, chiar și dupa închiderea
activitații instanței.”
Aceleași argumente au fost avute în vedere de Consiliul Superior al Magistraturii în cuprinsul observațiilor
transmise Președintelui Senatului în data de 29.05.2018. Prin respectiva adresa Consiliul a susținut ca:
„Nu se poate acorda depunerii actelor prin fax sau poșta electronica aceleași valențe ca în cazul actelor depuse
prin oficiul poștal, serviciul de curierat sau prin alt serviciu specializat de comunicare, întrucât, în ipoteza celor
din urma, care nu presupun o depunere personala și directa la instanța, dovada datei la care actul se depune de
partea interesata este realizata de catre o terța persoana care intervine în lanțul cauzal (dintre parte și instanța),
pentru a conferi siguranța și certitudine cu privire la data depunerii, pe când în cazul actelor transmise prin fax
sau poșta electronica (de asemenea, care nu presupun o depunere personala și directa la instanța), nu mai exista
aceasta veriga intermediara absolut necesara pentru confirmarea primirii actului. Dovada depunerii actului
transmis prin fax sau poșta electronica nu poate ramâne la dispoziția mijloacelor electronice, acestea beneficiind
de toate garanțiile de certitudine și siguranța în privința setarilor tehnice pe baza carora se vor calcula ulterior
termene cu importante consecințe juridice.”
Fara sa contestam subtilitatea argumentului întemeiat pe raportul între art. 182 alin. (2) și art. 183 din actuala
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reglementare, consideram ca din perspectiva probei depunerii în termen a actului de procedura, distincția între
depunerea actului personal printr-un mijloc de comunicare electronic și depunerea lui la instanța de catre un terț
(serviciu poștal sau de curierat) este una artificiala. În mod indiscutabil, metodele moderne de comunicare asigura
mult mai multa acuratețe sub aspectul reflectarii efectivitații unei anume operațiuni și a datei la care aceasta a avut
loc. În plus, probele oferite de instrumentele electronice sunt mult mai greu de contestat fața de constatarile
oricarui agent intermediar. Putem accepta în continuare ca instrumentele electronice de transmitere a informației
pot justifica unele reticențe, mai ales din perspectiva dificultaților generate de programul de lucru al instanței, însa
beneficiile aduse parților și ritmului procesului sunt evidente. Cu titlu de exemplu, ne este greu sa înțelegem de ce
ar fi preferabil (din perspectiva valabilitații sale) un act de procedura depus la oficiul poștal în urma cu 3 zile
aproape de miezul nopții, unuia transmis pe email la ora 16.05 în ziua precedenta. La fel, ni se pare nerezonabil sa
înclini sa descifrezi mențiunile unei ștampile, în loc sa acorzi credit unei date și ore imprimate pe dovada de
transmitere a unui mail sau fax.
Fara sa putem anticipa problematica pe care o va antrena viitoarea reglementare și mai ales, fara sa fim
familiarizați cu subtilitațile instrumentelor moderne de comunicare, avem toate motivele sa credem ca noile
prevederi legale vor fi în masura sa înlature buna parte din incidentele care conduc la refacerea procedurilor de
citare/comunicare, contribuind astfel la o soluționare mai rapida a cauzelor.

1. Potrivit art. 4 pct. 4 din Legea nr. 455/2001, semnatura electronica extinsa reprezinta acea semnatura electronica ce îndeplineste cumulativ urmatoarele
conditii: i) este legata în mod unic de semnatar (de persoana care deține un dispozitiv de creare a semnaturii electronice și care acționeaza fie în nume
propriu, fie ca reprezentant al unui terț); ii) asigura identificarea semnatarului; iii) este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; iv) este legata
de datele în forma electronica, la care se raporteaza în asa fel încât orice modificare ulterioara a acestora este identificabila.
2. Publicata în Monitorul Oficial al României nr. 2 din 3 ianuarie 2017
3. http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=136804

page 4 / 4

