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Sumar
Citarea constituie o activitate procesuală preponderent tehnică și mecanică, ce nu implică concursul
participanților la proces, fiind un exercițiu pus în exclusivitate în sarcina instanței de judecată. Totodată, citarea
este unul dintre cele mai importante elemente de structură a procesului civil, asigurând primul contact dintre
instanța de judecată și participanții la proces, având sarcina de a aduce la cunoștința participanților la proces
și cel mai important – pârâtului, despre inițierea examinării unei cauze ce îl vizează în modul cel mai direct,
fiindu-i comunicate data, ora și locul examinării cauzei.
Realizarea corectă, promptă, eficientă și sigură a procesului de citare constituie cheia succesului în înfăptuirea
justă și echitabilă a actului de justiție. Cu toate acestea,
practica judecătorească statornicită acordă prioritate citării participanților la proces exclusiv prin intermediul
serviciilor poștale, care, totuși, au un șir de neajunsuri
precum timp, cost, siguranța recepționării. Pe de altă
parte, legiuitorul oferă posibilitate instanței de a opta
pentru mijloace moderne de citare a participanților la
proces. În prezenta lucrare, autorul pune în discuție cadrul normativ existent în Republica Moldova, în ceea ce
ține de realizarea procedurii de citare a participanților
la proces, examinează legislația și practica altor state
în implementarea mijloacelor moderne de comunicare,
cercetează posibilitatea implementării mecanismelor
moderne de comunicare în sistemul procedural din țara
noastră.
Se pune în discuție necesitatea exprimării acordului
participanților la proces pentru a-i fi comunicate citațiile
prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare,
autorul susținând ideea comunicării citațiilor prin absoInstitutul Naţional al Justiţiei

Summoning is a predominantly technical and mechanical process, which does not involve direct implication of the participants in the process, being an
act exclusively performed by the court. Therewith,
summoning is one of the most important elements
of the civil procedure’ structure, ensuring the first
contact between the court and the participants in
the trial, bearing the task to inform the participants
in the trial and, most importantly – the defendant of
the initiation of a case, which affects the defendant in
the most direct way, having the task to communicate
the date, time and place of the case. The correct, timely, efficient and secure performing of summoning
process is the key to success in the just and equitable
implementation of the act of justice. Nevertheless,
established court practice gives priority to summoning participants to the process exclusively through postal services, which however has a number of
shortcomings such as time, cost, security of reception. On the other hand, the legislator offers to the court the possibility to opt for modern means of summonig participants in the process. In this work, the
author examines the normative framework existing
in the Republic of Moldova regarding the process of
summoning, presents legal solutions and experience
of other countries in the implementation of modern
means of communication and investigates the possibility of implementing modern mechanisms of communication in the procedural system of our country.
Subsequently, the author doubts the necessity to
obtain the consent of the participants in theprocess
in order to be summoned through modern means
of communication, being stressed by the author the
idea of the possibility to communicate summons
by absolutely any means of communication, which
meet the main condition – confirmation of receiving
the summons by the recipient, even in the absence of
the participant’s consent.
Key-words: civil process, summoning, communication of procedural documents, modern means of summoning, SMS summoning, e-mail summoning, e-Justice, Integrated Court File Management Program.
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lut orice mijloace de comunicare, care întrunesc principala condiție – confirmarea recepționării citației de către destinatar, chiar și în lipsa acordului participantului
la proces.

Cuvinte-cheie: proces civil, citarea, comunicarea actelor
de procedură, mijloacele moderne de comunicare, citarea
prin SMS, citarea prin e-mail, e-justiţie, Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor.

„Fără dezvoltare continuă şi progres, cuvinte cum ar fi
îmbunătăţire, reuşită şi succes nu au nici un sens”.
Benjamin Franklin

O problemă actuală pentru toate disciplinele
procesuale, atât sub aspect teoretic, cât și practic,
constituie citarea participanților la proces.
Instanțele naționale se confruntă în continuare
cu problema notificării corespunzătoare și eficiente
a participanților la proces despre data și locul examinării cauzei, precum și cu problema examinării
cauzelor într-un termen rezonabil [4, p.38]. Totodată, nu trebuie de uitat și de interesele participanților
direct vizați în proces, care, din cauza neajunsurilor
și limitelor oferite de mecanismele actuale de citare, sunt expuși riscului examinării cauzelor în lipsă,
fiindu-le, astfel, încălcat în modul cel mai direct
dreptul la un proces echitabil. Pe de altă parte, subiectul citat devine adesea principalul „saboteur” al
procedurii de citare, eschivându-se pe toate căile
posibile de recepționarea citațiilor instanței, încercând, astfel, să compromită înfăptuirea actului de
justiție [5, p.35].
Comunicarea actelor de procedură este inerentă activității judiciare, fiind o garanție a principiului contradictorialității și a dreptului la apărare al părților. Cunoașterea dispozițiilor legale
care o reglementează devine, astfel, utilă nu doar
magistraților sau personalului instanței, dar și oricărui participant la procesul civil [8, p.1].
Probabil că nu veți întâlni autori care au abordat subiectul citării și nu au ridicat problema randamentului redus al procedurii de citare clasică.
Cu atât mai mult, toți autorii vorbesc de necesitatea implementării tehnologiilor moderne în cadrul
procedurii de citare, însă puține sunt studiile în care
să fie cercetate mijloacele alternative de citare și
practica aplicării lor. Printre primele studii, realizate încă în anul 1998, au fost cercetările efectuate
de Allen T., Aikenhead M., Widdison R. [10]. Autorii
propuneau -– drept exemplu al e-justiției - depunerea electronică a cererilor de chemare în judecată
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și înregistrarea electronică a acestora, depunerea
referințelor electronice, formarea dosarului electronic și desfășurarea electronică a examinării cauzei prin intermediul video-conferințelor, citarea
participanților la proces prin SMS și comunicarea
documentelor prin e-mail etc.
În continuare, vom analiza cadrul legal oferit de
legislația Republicii Moldova, examinând subsecvent oportunitatea și posibilitatea legală a implementării citării prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare, făcând în paralel și o analiză a
practicii altor state în implementarea procedurii
electronice de citare a participanților la proces.
În prezent, în conformitate cu art.100 alin.(1) al
CPC RM [1]: „Cererea de chemare în judecată şi actele
de procedură se comunică participanţilor la proces şi
persoanelor interesate, contra semnătură, prin intermediul persoanei împuternicite, prin poştă, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, prin intermediul
biroului executorului judecătoresc sau prin alte mijloace care să asigure transmiterea textului cuprins în
act şi confirmarea primirii lui, precum şi prin delegaţie
judiciară”.
Astfel, legiuitorul nu enumeră exhaustiv mijloacele de comunicare a actelor de procedură, iar cu
fraza „prin alte mijloace care să asigure transmiterea
textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui” legiuitorul recunoaște posibilitatea aplicării oricărui
mijloc de citare și comunicare a actelor de procedură, care întrunesc cumulativ 2 condiții: 1) să asigure
transmiterea textului cuprins în act și 2) să asigure
confirmarea primirii textului cuprins în act.
În conformitate cu prevederile art.105 alin.(1)1
al CPC, „Citaţia sau înştiinţarea se expediază autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept privat
şi avocaţilor prin telefax, poşta electronică sau prin
orice alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte”. Ca urmare,
autoritățile publice, persoanele juridice și avocații,
în mod legal, pot fi citați prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace de comunicare. Cu toate
acestea, instanțele preferă să aplice procedura clasică de citare, chiar dacă mecanismul alternativ de
citare le este pus la dispoziție prin lege. Aceasta se
explică, în primul rând, prin faptul că norma legală
citată este relativ recentă și puțin popularizată, pe
de o parte, iar pe de altă parte - din punct de vedere
tehnologic, aceste mijloace nu întrunesc cea de-a
doua cerință legală, căci nu oferă instanței confirmarea primirii textului cuprins în act. Astfel, dacă
comunicarea prin telefax, în dependență de modelul telefaxului utilizat, permite documentarea conInstitutul Naţional al Justiţiei
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firmării expedierii și recepționării faxului, atunci în
cazul e-mailului sau sms-ului, nu poate fi obținută
o confirmare a recepționării, ceea ce face mijloacele
date de comunicare caduce din start. Totodată, nu
există o bază de date centralizată a e-mailurilor sau
a numerelor de telefoane a avocaților, instituțiilor
publice și persoanelor juridice, pe de o parte, și nici
un sistem centralizat de comunicare a citațiilor de
pe o adresă de e-mail sau număr de telefon unic și
cunoscut justițiabililor, pe de altă parte. Comunicarea unui e-mail ce include o citație de pe adresa de
e-mail personală a judecătorului sau a grefierului nu
poate fi privită ca o modalitate oficială de comunicare a actelor juridice.
Adițional, art.105 alin.(1)1 al CPC stabilește că
„Citaţia sau înştiinţarea poate fi transmisă persoanelor fizice prin telefax, poşta electronică sau prin orice
alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi
confirmarea primirii acestor acte doar la solicitarea
persoanelor în cauză”. Astfel, pentru citarea și comunicarea citațiilor și actelor juridice către persoane fizice, prin intermediul mijloacelor moderne de
comunicare, este necesar acordul lor, iar luând în
considerație faptul că citația se expediază la faza
pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare, acordul persoanei fizice nu poate fi obținut, decât ulterior. În consecință, cu excepția mijloacelor clasice
de citare, instanțele nu pot recurge nici la un mijloc
alternativ/modern de citare pentru comunicarea
actelor procesuale către persoane fizice.
Astfel, vedem că progresul bate pasul pe
loc la capitolul ce ține de procedura de citare a
participanților la proces, instanțele în continuare
fiind nevoite să suporte cheltuieli pentru serviciile
poștale, să pună în pericol drepturile și interesele
participanților la proces și să irosească timp excesiv pentru realizarea unor proceduri formale și pur
tehnice.
Nu putem trece cu vederea inițiativa recentă a
Ministerului Justiției de lansare a sistemului e-Dosar. Dosarul electronic va permite accesul părţilor la
dosar; depunerea cererii de chemare în judecată, cu
atașarea variantei electronice a tuturor materialelor
dosarului; achitarea taxei de stat de către avocat
prin intermediul platformei Mpay, cu atașarea automată a confirmării de plată la dosar; primirea notificărilor cu privire la evenimentele de dosar; prezentarea probelor şi distribuirea materialelor din dosar
în formă on-line etc. Cel puțin, aceasta ne promite
Ministerul Justiției.
În Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul
2016–2018 au fost incluse mai multe priorități: asiInstitutul Naţional al Justiţiei
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gurarea funcționalității extinse a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), inclusiv prin
instituirea obligatorie a înregistrării audio, video,
realizarea în format electronic a proceselor: coordonarea agendei ședințelor de judecată de către
participanți, formarea și administrarea dosarului
on-line cu accesul părților la acesta, prezentarea
probelor și distribuirea materialelor, introducerea mecanismului de citare electronică a părților,
desfășurarea ședințelor prin intermediul videoconferințelor etc. [2].
Această inițiativă este binevenită, însă nu este
clar modul și procesul în care se va realiza mecanismul de citare, cum se va forma baza de date a email-urilor și numerelor de telefoane a justițiabililor
și cum vor fi depășite obstacolele legale, prin care
se stabilește necesitatea obținerii acordului preventiv al participantului la proces (persoană fizică)
pentru citarea acestuia, or, lipsa unui astfel de acord
ar însemna rămânerea la practica actuală de comunicare a citațiilor prin intermediul serviciului poștal.
Cu titlu comparativ, în continuare propunem
examinarea modelelor și soluțiilor implementării
mijloacelor moderne de comunicare (e-citare) în cadrul altor state.
În România, sistemul jurisdicțional se confruntă
cu probleme similare celor din Republica Moldova,
având și prevederi legale similare, în conformitate
cu care recurgerea la comunicarea actelor de procedură prin intermediul mijloacelor moderne de
comunicare poate avea loc numai cu acordul părții,
din moment ce ea trebuie să indice datele necesare
în acest scop [art. 154 alin. (6) N.C.P.C. al României].
Indicarea datelor unor asemenea mijloace nu este
obligatorie, însă menționarea lor lasă a se presupune voința părții de a-i fi comunicate actele de procedură în această modalitate [7, p.153].
Adițional, în cazul comunicării actelor prin mijloacele moderne, pe lângă actul supus comunicării,
destinatarului i se va comunica un formular, în vederea confirmării primirii, care va conține: denumirea
instanței, data comunicării, numele grefierului care
asigură comunicarea și indicarea actelor comunicate; formularul va fi completat de către destinatar cu
data primirii, numele în clar și semnătura persoanei
însărcinate cu primirea corespondenței și va fi expediat instanței prin telefax, poștă electronică sau prin
alte mijloace [art.154 alin.(6) N.C.P.C. al României].
Astfel, rațiunea formularului este aceea de a confirma primirea actului comunicat. Cu alte cuvinte,
procedura de comunicare nu poate fi considerată
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îndeplinită în absența confirmării primirii de către
parte a comunicării [8, p.18].
Soluția dată este una complexă, având un grad
sporit de certitudine, însă este excesiv de formalistă
și necesită efort și implicare majoră, lăsând loc pentru subiectivism și abuz din partea participanților la
proces, care au posibilitatea de a se eschiva de la
recepționarea citațiilor și notificărilor comunicate
prin mijloacele moderne.
În Federația Rusă, prin Ordinul Departamentului Judiciar al Curții Supreme de Justiție Nr.257 din
25.12.2013, a fost aprobat „Regulamentul organizării notificării participanților la proces prin intermediul mesajelor SMS” [6].
Prin acest sistem a fost instituită procedura
comunicării citațiilor și notificărilor prin intermediul SMS. Astfel, organizarea comunicării citațiilor
și notificărilor prin SMS este efectuată de fiecare
instanță în parte, utilizând Sistemului Automatizat
„Правосудие”, care permite generarea automată a
SMS-urilor și expedierea acestora către participanții
la proces.
Sistemului Automatizat „Правосудие” este conectat la serviciile electronice ale operatorilor de telefonie mobilă și expediază SMS-urile doar în adresa destinatarilor care și-au exprimat în mod expres
acordul de a fi notificați.
Acordul notificării prin SMS este confirmat printr-o declarație semnată de participantul la proces,
în care acesta, pe lângă exprimarea acordului pentru recepționarea notificărilor prin SMS, indică unul
sau mai multe numere de telefon la care urmează
să fie comunicate SMS-urile, confirmând, astfel, că
deține controlul asupra numerelor de telefon, acestea nefiind blocate sau suspendate.
Acordul pentru recepționarea notificărilor prin
SMS poate fi comunicat la orice etapă procesuală,
inclusiv și la depunerea cererii de chemare în judecată sau a referinței.
Transmiterea SMS-urilor la numerele indicate în
cererile de chemare în judecată, fără existența acordului titularului este interzisă.
Faptul transmiterii și recepționării SMS-ului este
înregistrat în mod automat de sistem, iar după primirea confirmării de recepționare, această confirmare, cu textul SMS-ului expediat, numărul destinatarului, cu mențiunea datei și orei de expediere și a
datei și orei de recepționare este tipărită și anexată
la materialele dosarului.
În cazul în care notificarea prin SMS nu a putut
fi livrată în mod repetat, comunicarea citației sau
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notificării se face prin alte mijloace legale de comunicare.
Modelul aplicat în Federația Rusă se aliniază
exigențelor legale din țara noastră, însă reprezintă
doar o soluție parțială, fără a crea o procedură universală de notificare a participanților la proces, începând cu primele etape ale procesului, fiind mai degrabă un instrument paralel de notificare, organizat
pe principii de voluntariat.
În Statul Louisiana din SUA, începând cu anul
2005, a fost introdus sistemul electronic de gestionare a dosarelor, astfel încât toate acțiunile procedurale, inclusiv depunerea cererii de chemare în
judecată se fac prin intermediul poștei electronice,
respectiv și citațiile ulterioare fiind expediate prin
poștă electronică [9].
În Italia, modul desfășurării procedurilor este
ales de părțile la dosar. Astfel, părțile au opțiunea
de a pleda pentru comunicarea actelor de procedură prin intermediul sistemului electronic de comunicare sau în formă clasică - pe suport de hârtie.
Însă, dacă părțile au ales sistemul electronic, întregul proces de comunicare a actelor procedurale va
fi doar în formă electronică [20].
În Germania, a fost adoptată în 2004 „Legea
privind utilizarea comunicării electronice jurisdicționale” [3]. În conformitate cu această lege,
citațiile și actele de procedură se comunică participanților fie în formă electronică, fie pe suport de
hârtie, în dependență de categoria participantului
la proces. Astfel, sunt deosebite două categorii de
participanți:
1. Avocații, notarii, consultanții fiscali și alte persoane în care există încredere, pornind de la specificul funcției exercitate de acestea. La categoria dată
sunt atribuite și autoritățile publice, instituțiile și întreprinderile de stat.
2. În cea de-a doua categorie intră toți ceilalți
participanți la proces.
Către subiecții din cea de-a doua categorie pot
fi expediate citațiile, notificările și alte acte în formă
electronică doar dacă există acordul expres al acestora. Acordul pentru recepționarea actelor în formă
electronică se exprimă ad-hoc, pentru fiecare cauză
în parte, iar în condițiile în care nu există un acord
din partea participantului la proces sau acesta nu
dispune de mijloacele necesare pentru operarea cu
documente în formă electronică, comunicarea între
instanță și un astfel de subiect se realizează în formă
clasică [17, p.19].
În Finlanda citațiile sunt expediate prin intermediul serviciilor poștale. Citația este expediată serviInstitutul Naţional al Justiţiei
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ciului poștal de către instanță în formă electronică,
având un conținut standardizat. În conformitate cu
normele procesuale finlandeze citația nu necesită a fi semnată și sigilată de instanță. Astfel, oficiul
poștal tipărește citația electronică și o livrează destinatarului [18, p.555].
În Coreea de Sud, încă în 2005, a fost inițiat procesul comunicării citațiilor și notificărilor despre
aplicarea amenzilor prin intermediul SMS, unde pe
atunci deja circa 75% din populație erau posesorii
telefoanelor mobile [19].
Începând cu luna noiembrie 2016, în Republica
Slovacia a fost inițiat programul național de utilizare a adreselor poștale guvernamentale. Astfel, orice
justițiabil, persoană fizică sau juridică poate trece
procedura electronică de înregistrare și obține o
adresă electronică poștală (cutie poștală guvernamentală). Din momentul înregistrării, toate actele
procedurale, incluzând citațiile, notificările, copiile și
extrasele din dosar, hotărârile și deciziile instanțelor
vor fi comunicate către aceste adrese electronice.
Prin abonare la adrese electronice guvernamentale, titularii acestora renunță la orice formă de comunicare pe suport de hârtie, toate comunicările
urmând a fi făcute în formă electronică, la adresa
de e-mail [16]. Totodată, este oferită posibilitatea
setării cutiilor poștale să expedieze notificările prin
SMS, în caz de intrare a unui e-mail. Un exemplu inedit în aplicarea tehnologiilor moderne la realizarea
procedurii de citare a fost oferit de practica judiciară
din India, unde Curtea Supremă a recunoscut drept
corespunzătoare citarea participantului realizată
prin intermediul programului WhatsApp (similar
programului Viber) [11]. Astfel, Curtea a constat că
pârâtul a fost citat de mai multe ori, însă citația nu a
ajuns la destinatar. Ca urmare, funcționarii instanței
au transmis fotografia citației prin intermediul What
sApp, existând confirmarea recepționării mesajului.
Un alt exemplu de aplicare eficientă a comunicării prin SMS este exemplul Turciei, care, începând cu
1 Aprilie 2008, a pus în funcțiune sistemul electronic SIS (SMS Judicial Information System) [14].
SIS este o platformă electronică ce operează
prin intermediul mesajelor telefonice scurte SMS,
comunicând persoanelor înregistrate informații
despre dosar, citații și notificări, evoluția dosarului,
acțiunile procesuale desfășurate etc. SIS este conectat la Sistemul Jurisdicțional Informațional Național
al Turciei, operând în mod autonom și transferând
abonaților notificări despre orice informații sau
schimbări înregistrate în Sistem [12].
Spre deosebire de exemplele altor state, expuse
Institutul Naţional al Justiţiei
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mai sus, unde este necesar acordul participantului
la dosar, de fiecare dată, pentru a fi citat sau notificat prin SMS sau e-mail, în cazul Turciei, SIS operează pe principii de abonament. Astfel, orice cetățean
al Turciei poate să se înregistreze la SIS, prin expedierea unui mesaj scurt „SUBSCRIE”, la numărul unic
4060, cu indicarea IDNP-ului persoanei. Înregistrarea se face o singură dată, după care persoana este
înștiințată prin SMS despre orice evenimente și
acțiuni procesuale, începând cu depunerea cererii
în instanță, pe toate dosarele și procedurile în care
persoana este implicată. Ca urmare, persoana înregistrată este informată prompt și rapid, cunoscând
despre toate mișcările pe dosar, fiind citată și notificată în mod repetat despre data și ora desfășurării
ședințelor.
Serviciul este unul cu plată, abonatul urmând să
achite costul fiecărui SMS recepționat, plata dată
constituind un venit la buget.
Conform datelor statistice, numărul de cetățeni
care utilizează acest sistem a ajuns la 81.742 și aproape 500 de cetățeni sunt adăugați zilnic. Numărul de
avocați care beneficiază este de 1808. Numărul total
de mesaje trimise a ajuns la 1006200. Numărul de
SMS-uri zilnice în loc de citații trimise prin poștă de
instanțe este de aproape 2000. Anual sistemul asigură o economie de peste 9 milioane euro, doar din
reducerea cheltuielilor pe serviciile poștale [13].
În conformitate cu proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și conform
notei informative la proiect [24], se impune o utilizare mult mai intensă a tehnologiilor moderne în procesul civil prin includerea regulii prin care citațiile,
cererea de chemare în judecată și actele de procedură se vor comunica autorităților publice, persoanelor juridice de drept privat și avocaților prin poșta
electronică indicată în cererea de chemare în judecată sau în mandatul de avocat, cu excepția că citația
și actele de procedură nu vor fi considerate ca fiind
comunicate, în ipoteza în care nu există confirmarea
recepționării mesajului electronic de către persoana
vizată. Totodată, autorii proiectului indică că această soluție de reglementare poate fi lesne aplicată în
privința avocaților deoarece, conform art. 32 alin. (1)
lit. e) din Legea cu privire la avocatură nr.1260 din
19.07.2002 cabinetele avocaților și birourile asociate de avocați comunică Ministerului Justiției adresa
electronică a biroului asociat sau a cabinetului avocatului. Adresa electronică este publicată și pe siteul oficial al Ministerului Justiției, iar în caz de schimbare a ei, datele noi trebuie comunicate Ministerului
Justiției. Prin urmare, adresa electronică a cabinetu-

57

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

lui avocatului sau a biroului de avocați este publică
și cunoscută.
Din aceste considerente, citarea avocaților și a
autorităților publice, ale căror adrese electronice
sunt publice și cunoscute, nu va ridica probleme de
aplicabilitate. Persoanele juridice de drept privat vor
putea fi citate la adresa electronică dacă aceasta va fi
indicată în cererea de chemare în judecată (fiind cunoscută reclamantului) sau va fi adusă la cunoștința
instanței de judecată în oricare alt mod acceptabil.
[25]
Utilizarea sistemului de-a lungul anilor și-a demonstrat eficiența, îmbunătățind percepția sistemului jurisdicțional din partea cetățenilor, aceștia
având o mai mare încredere, demonstrând un nivel
sporit de responsabilitate.
Acest sistem a transformat percepția cetățenilor
în privința organelor judiciare, dintr-un sistem conservator, care doar cere informații de la persoane, la un sistem de apărare modern, care le oferă
cetățenilor informații în mod deschis și rapid, prevenind astfel tratamente ilegale și inechitabile. De
asemenea, crește calitatea serviciilor juridice prin
prevenirea birocrației și reducerea utilizării surselor
din buget [15].
Dintre modelele României, Rusiei, Italiei, Germaniei, Sloveniei, Turciei etc., considerăm că cel mai
universal ar fi mecanismul turc de citare și notificare
a participanților la proces - prin intermediul SMS.
Astfel, chiar dacă noțiuni similare sunt operate și în
sistemul utilizat în Federația Rusă, totuși, nu se propune o soluție eficace de citare a participanților la
proces, până la obținerea acordului acestora, fiind
totodată necesară exprimarea acordului participantului la proces de fiecare dată.
Modelul turc propune soluția problemei
obținerii acordului citării prin SMS, astfel, cetățenii,
în mod benevol, își exprimă acordul de a fi notificați
prin telefon. Ca urmare, soluția dată nu vine în
contradicție cu prevederile art.105 alin.(1)1 al CPC
RM, care stabilește că „Citaţia sau înştiinţarea poate
fi transmisă persoanelor fizice prin telefax, poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte
doar la solicitarea persoanelor în cauză”. Până la
urmă, legiuitorul nu specifică modul în care trebuie
să fie exprimat acordul, de fiecare dată sau doar o
singură dată. Astfel, în condițiile în care cetățeanul
este de acord, dorește și cere să fie notificat despre orice acțiune procesuală, inclusiv să primească citații prin telefon, cum aceasta ar putea încălca
drepturile cetățeanului?!
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Abonarea la sistemul e-citării este soluția cea
mai potrivită pentru a întruni exigențele stabilite de
art.105 alin.11al CPC. Totodată, prin abonare la sistem, cetățeanul furnizează date cu privire la identitatea sa și oferă numărul de contact la care poate fi
accesat, ceea ce soluționează și problema formării
bazei de date a numerelor de contact a justițiabililor.
O plus valoare a sistemului examinat constituie
posibilitatea recuperării investițiilor prin încasarea
la buget a costului SMS-ului de notificare. Astfel,
stabilind un preț rezonabil per SMS, care ar acoperi
costul serviciilor operatorilor, statul ar putea asigura
un venit constant la bugetul de stat, la care s-ar adăuga și economiile făcute din renunțarea la serviciile
poștale.
Deja este cert faptul că citarea prin serviciile
poștale nu poate oferi gradul necesar de siguranță și
protecție, cu atât mai mult existând riscul ca citațiile
să fie evitate de destinatar în mod intenționat. Telefonul mobil este instrumentul cel mai simplu și mai
rapid de conectare cu cetățeanul. Ca urmare, comunicând citațiile direct pe telefonul justițiabilului,
statul realizează funcția sa principală de înfăptuire
a justiției în mod transparent, echitabil și previzibil,
diminuând riscul examinării cauzelor în lipsa și fără
cunoașterea participantului la proces.
Prin implementarea mijloacelor moderne de
comunicare, în Republica Moldova se va realiza o
schimbare, în primul rând, a imaginii statului - dintrun stat post-sovietic, biurocratic și aflat în continuă
criză, într-un stat modern, tehnologizat și dezvoltat.
Cetățeanul la fel beneficiază de pe urma implementării modelului nou de comunicare, fiind mereu
informat, iar în condițiile în care sistemul de e-citare este operat în mod automat și transparent se
reduce la minimum riscul abuzului din partea participantului la proces ne-onest, care încearcă să-și
asigure câștigul prin tăinuirea datelor despre oponentul său, compromițând astfel procesul de citare
și obținând, ca rezultat, examinarea cauzei în lipsa
adversarului.
Făcând un sumar al practicilor, mecanismelor și
prevederilor legale utilizate în diverse state, volensnolens ajungem la concluzia că, în prezent, citarea
prin mijloacele moderne de comunicare este una timidă, nesigură și indecisă, fiind predominant dublată prin comunicarea clasică. Acest fenomen nu este
specific doar pentru Republica Moldova, ci și pentru
alte state. Nimeni nu declară sus și tare că citarea
prin SMS sau e-mail este perfect legală și permisă,
aceasta rezultând printre rânduri, constituind mai
degrabă o formă de comunicare paralelă, în rând cu
citarea prin poștă.
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Această indecizie și abordare stânjenită este de
neînțeles, din moment ce citarea este obligația cea
mai importantă, stabilită exclusiv în sarcina statului, pe care acesta trebuie să o realizeze efectiv și
rezultativ. Ca urmare, considerăm că citarea este
un proces mult prea important și responsabil, încât să fie lăsat la latitudinea participanților la proces, iar mijlocul de comunicare să fie determinat de
acordul persoanei. Scopul este unic – de a informa
cetățeanul despre desfășurarea procedurilor judiciare cu implicarea acestuia.
Pe cât de ofertant este procesul civil, după natura sa, pe atât de stricte, imperative și chiar radicale
ar trebui să fie măsurile și mijloacele procesuale ce
țin exclusiv de exercitarea autorității instanței de
judecată, printre care se regăsește și procedura citării.
Citarea este unul dintre acele cazuri în care „scopul scuză mijloacele”. Scopul constând în notificarea
efectivă a participantului la proces și, ca urmare,
protejarea drepturilor acestui participant, mijloacele reprezentând procedee și mecanisme utilizate de
stat pentru a comunica citația.
Astfel, ce folos din expedierea citațiilor prin
poștă, dacă fie reclamantul a indicat adresa greșită,
fie s-a produs o eroare la poștă, sau pur și simplu
destinatarul nu se afla la adresa de domiciliu și nu
a primit citația? Mijloacele utilizate au fost legale
și drepturile și interesele tuturor participanților la
proces au fost respectate, în afară de drepturile și
interesele persoanei care, totuși, nu a primit citația.
Dacă recunoaștem că statul poate utiliza orice mijloace de comunicare a citațiilor, incluzând și comunicarea prin SMS, Viber, WhatsApp, Facebook,
Odnoklasniki, e-mail etc., ale cui drepturi vor fi încălcate? Dreptul la viață privată al participantului la
proces, la care nu a ajuns citația? Atunci pe cântar
se pune dreptul iluzoriu la viață privată al persoanei, care nu se știe cum și în ce măsură se încalcă,
îndeosebi în condițiile în care notificarea sa face în
mod absolut automat; și dreptul, interesul real al
persoanei de a participa la examinarea cauzei, unde
dreptul nemijlocit al persoanei poate fi (și, cel mai
probabil, va fi) încălcat, dacă cauza se va examina în
lipsa acestei persoane.
Concluzia la care am dorit să ajungem este că
impedimentul cel mai important în modernizarea procedurii de citare este stabilirea necesității
obținerii acordului participantului la proces pentru
a recurge la mijloacele moderne de comunicare, iar
fundamentarea în spatele necesității acestui acord
este destul de vagă. Statul, în exercitarea autorității
Institutul Naţional al Justiţiei
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sale jurisdicționale, trebuie să fie în drept să aleagă
orice mijloc de comunicare a actelor de procedură
către participanții la proces, indiferent de acordul
acestora, atâta timp cât poate fi reținută la dosar
confirmarea comunicării către destinatar a actului
de procedură.
Pentru a asigura modernizarea efectivă și reală a
comunicării instanței cu justițiabilii, în viziunea autorului urmează a fi întreprinse următoarele acțiuni:
1. Mijloacele moderne de comunicare trebuie
să fie puse pe primul loc și să fie utilizate în primul
rând, iar citarea prin poștă să fie declarată și aplicată
doar ca un mijloc alternativ (de rezervă) de citare a
participanților la proces.
2. Să fie exclusă necesitatea exprimării acordului de către persoane fizice pentru primirea citațiilor
prin mijloacele moderne de comunicare.
Astfel, întru realizarea propunerilor din pnct.1
și 2 de mai sus, cu titlu de lege ferenda, se propune modificarea art.105 alin.(1) al CPC și expunerea
noului conținut al acestui articol, după cum urmează: Citaţia şi înştiinţarea se comunică prin mijloacele moderne de comunicare (SMS, telefax, poşta
electronica, rețele de socializare, Viber) sau prin orice
alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi
confirmarea primirii acestor acte. Dacă nu există dovada recepționării citației sau înștiințării, comunicate
prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare,
instanța va expedia citația sau înștiințarea prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin persoana împuternicită de judecată. Data comunicării
citaţiei sau înştiinţării, transmise prin mijloacele moderne de comunicare, se consideră data din confirmarea recepționării, iar în cazul scrisorilor recomandate
se consideră data înscrisă pe citaţie sau înştiinţare în
partea care se înmânează destinatarului, precum şi pe
cotor, care se restituie instanţei”.
Adițional, urmează a fi abrogat art.105 alin. (1)1 al
CPC, fiind absorbit de alin.(1).
3. Urmează a fi aprobat un regulament care să
stabilească instrucțiuni clare de realizare a procedurii de citare a participanților la proces prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare.
4. Să fie introdus un sistem electronic automatizat, conectat la PIGD, care să genereze în mod automat textul citațiilor, în baza datelor din dosar.
5. Textul citațiilor să fie transmis în mod automat
prin SMS, de către operatorii de telefonie mobilă, la
numerele de telefon din bazele de date a clienților
pe care le dețin, ca urmare a identificării destinatarilor/abonaților conform codului numeric personal,
numelui și prenumelui.
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6. Conform posibilităților tehnice, sistemul
electronic automatizat să expedieze același text al
citației și la adresele destinatarilor din Viber, What
sApp, Facebook și alte rețele de socializare, în formă
de mesaj direct.
7. După comunicarea textului citațiilor pe toate
canalele nominalizate, sistemul electronic automatizat să genereze un raport, care să includă textul
citației, mijloacele de comunicare utilizate, data și
ora transmiterii textului, data și ora recepționării
textului.
8. Doar în condițiile în care nu există confirmarea
recepționării citației, să se recurgă la citarea pe calea serviciului poștal.
Modernizarea sistemului jurisdicțional este un
exercițiu necesar și inevitabil, în caz contrar justiția
din Republica Moldova riscă să rămână cu mult
în urmă față de necesitățile cetățeanului și ale
societății, iar calea cea mai scurtă, sigură și rapidă
către justițiabil este prin telefonul acestuia.
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