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I. Stadiul aplicării dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul 

acces la informaţii de interes public 

           

 În cursul anului 2011, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al 

Tribunalului Mureş a funcţionat cu următoarea componenţă : 

- purtător de cuvânt – judecător  Sonia Deaconescu 

- expert – Veronica Ţambrea 

- grefier  – Ana Maria Burnuz 

           Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului 

Mureş, este organizat şi funcţionează conform normelor specifice 

prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări 

prin Legea nr.233/2002 asigurând legăturile instanţei cu publicul şi cu 

mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei 

activităţii judiciare, în condiţiile legii. 

 În cursul anului 2011, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al 

Tribunalului Mureş a  înregistrat un număr de 120 de  cereri în baza  

legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. Au fost 

rezolvate favorabil  un număr de 115 cereri prin comunicarea actelor 

solicitate sau prin furnizarea informaţiilor în termenul legal reglementat 

de legea 544/2001. Au fost respinse 5 cereri, două dintre ele vizau 

filmarea în timpul şedinţei de judecată,  în una din cereri solicitantul nu 



justifica interesul legitim conform art. 9 al. 2 din Hotărârii nr. 277/2006 a 

CSM, iar în două dintre cereri informaţiile solicitate erau inexistente, 

intrau in sfera altei instituţii, motiv pentru care solicitantul a fost 

îndreptat spre acele instituţii. 

 Solicitările privind informaţiile de interes public din cursul anului 

2011 au vizat în general informaţii cu privire la unele dosare aflate pe 

rolul instanţei, date statistice, copii de pe hotărâri relevante ale instanţei, 

informaţii privind bugetul instanţei, posturi vacante etc.  

  Justiţiabilii s-au adresat acestei instanţe pe cale administrativă 

printr-un număr de 29  de cereri/petiţii,  27 petiţii au fost  soluţionate în 

termenul legal, 2 petiţii se află în curs de soluţionare. 

În ceea mai mare parte cererile au privit activitatea de judecată. 

 Solicitările verbale din partea justiţiabililor au fost în medie de 7 pe 

săptămână şi au vizat coordonate de contact ale instanţei, program de 

funcţionare al unor compartimente etc. 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a asigurat accesul la 

informaţiile de interes public cu respectarea riguroasă a normelor privind 

protecţia datelor personale, astfel, pentru respectarea prevederilor art.12 

din legea 544/2001 şi a Legii 677/2001 s-a procedat la anonimizarea  

datelor cu caracter personal din cuprinsul înscrisurilor solicitate. 

Nu a fost formulată nici o reclamaţie administrativă potrivit art. 21 

din Legea 544/2001 împotriva soluţiei de respingere a unei cereri. 

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor 

de interes public solicitate au fost de  21 lei, reprezentând taxa de timbru 

judiciar,cu precizarea că majoritatea copiilor de pe documentele solicitate 

au fost transmise în format  electronic. 

 



II.   Raporturile cu societatea civilă 

          Prin intermediul B.I.R.P s-a realizat organizarea şi asigurarea 

accesului liber şi neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes 

public, precum şi preluarea cererilor cetăţenilor formulate în baza legii 

544/2001, respectiv au fost puse la dispoziţia cetăţenilor cereri tip pe 

baza cărora se comunică informaţiile de interes publice.        

 Un număr de 21 cereri au fost formulate de către persoane fizice,  iar 

16 cereri au fost formulate de către persoane juridice, 8 cereri au fost 

formulate în scris, iar celelalte 8  în format electronic. Din totalul cererilor 

formulate de persoane fizice un număr de două cereri au fost formulate 

în scris, două  telefonic, iar 17 au fost trimise prin poşta electronică. 

Toate cererile au fost soluţionate în termenul prevăzut de lege, răspunsul 

fiind transmis în forma cerută de solicitant. 

   III.  Raporturile cu mass media  

În cadrul relaţiilor cu presa, s-a menţinut o strânsă legătură cu 

jurnaliştii s-a dat curs de urgenţă informaţiilor solicitate de către aceştia, 

s-au verificat informaţiile, s-a favorizat legătura dintre reprezentanţii 

presei şi purtătorul de cuvânt şi s-au monitorizat materialele apărute în 

presă. şi a utilizat un instrument mai variat decât  comunicatul de presă. 

S-a asigurat accesul urgent la informaţiile solicitate de presă, s-au dat 

răspunsuri clare, concis, redactate într-un stil accesibil şi au fost trataţi 

toţi reprezentanţii presei în mod egal. 

          Din totalul cererilor înregistrate un număr de 83 de cereri au fost 

formulate  de reprezentanţii mass media, de la următoarele televiziuni 

locale: Televiziunea Tg. Mureş (TTM); Ştii TV, Realitatea Tv Mureş, 

Antena 1 Tg Mureş, Pro Tv Tg Mureş, Prima Tv, posturi de radio: Radio 

Tg Mures,  agenţiile de presă Mediafax şi Rompres;  cotidienele locale 



 „Zi de zi”„Punctul”, „Ziarul de Mureş”, „Adevărul de Seara”, 

„Observatorul de Cluj”,  cotidianul naţional „Adevărul”. 

Dintre solicitările jurnaliştilor au fost adresate în scris un număr de 4 , un 

număr de 48  telefonic, un nr. de 30 cereri au fost adresate  verbal şi  o 

cerere în format electronic. 

Biroul Informare Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Mureş a 

răspuns tuturor cererilor venite din partea mass-media conform art. 5 

alin. 1, 2 şi 3 din Ghidul de bune practici pentru cooperarea între 

instanţe, Parchetele de pe lângă acestea şi mass-media şi a Hotărârii 

nr.277/2006 a CSM.  

 

IV. Aspecte privind asigurarea transparenţei activităţii 

instanţei. 

În vederea creşterii gradului de transparenţă a fost completat şi 

actualizat permanent portalul instanţei. 

        În aceelaşi timp au fost puse la dispoziţie ghiduri de orientare 

pentru facilitarea accesului la justiţie al cetăţeanului cu informaţii de 

drept civil, comercial, penal, activitate menită sa determine o mai bună 

înţelegere a actului de justiţie, precum şi broşuri elaborate de Ministerul 

Justiţiei privind Noul Cod Civil.  

  În cursul anului 2011 au fost emise 10 comunicate de presă, cu 

precizarea că reprezentanţii mass-media au fost invitaţi şi au participat la 

toate manifestările organizate la Tribunalul Mureş. S-au susţinut două 

conferinţe de presă, respectiv prezentarea raportului de bilanţ pentru 

anul 2010, „Ziua Porţilor Deschise” cu ocazia Zilei Europene a Justiţiei 

Civile, conferinţă de presă privind prezentarea unor aspecte privind Noul 

cod Civil şi a unor aspecte privind reorganizarea instituţiei. 



 Pornind de la certitudinea că asigurarea transparenţei actului de 

justiţie este un principiu a cărui respectare este esenţială pentru 

realizarea unui sistem judiciar modern şi pentru o informare cât mai 

corectă şi obiectivă a publicului, Tribunalul Mureş a comunicat mass-

media ziua şi ora, când la sediul instanţei au a avut loc desemnarea prin 

tragere la sorti a preşedinţilor  şi locţiitorilor secţiilor de votare organizate 

în vederea alegerilor parţiale pentru funcţia de primar al comunei Apold, 

judeţul Mureş. 

În cadrul proiectului de implementare a Noului Cod Civil ,purtătorul 

de cuvânt al Tribunalului Mureş, judecător Sonia Deaconescu a participat 

emisiunea radio -,,Kilometrul 0”,de la postul Radio Tg Mureş şi emisiunea 

,,Subiectul zilei’ de Antena 1 Tg.Mureş având ca subiect informarea 

cetăţenilor  despre intrarea în vigoare a  Noului Cod Civil.  

Tribunalul Mureş a avut deosebita onoare de a primi vizita de 

curtoazie a Excelenţei sale, doamna ambasador a Olandei în România, 

Tanya van Gool, în  luna martie 2011. 

        Cu prilejul Zilei europene a Justiţiei Civile în data de 25 octombrie 

un număr de aproximativ 300 elevi de la liceele şi şcolile  din municipiul 

Tg. Mureş au vizitat Tribunalul Mureş, unde au avut loc întâlniri şi discuţii 

cu magistraţii din cadrul instanţei având ca teme - circuitul unui dosar în 

instanţă şi a etapele procesuale parcurse până la soluţionarea unei 

cauze, infracţiunile săvârşite de minori şi tineri, angajarea răspunderii 

penale, infracţiuni precum traficul de persoane, proxenetism, trafic de 

droguri etc. 

 

  

 



 

 

    V. Asigurarea accesului liber  la justiţie 

   Pentru asigurarea principiului fundamental al liberului acces la 

justiţie, reglementat de art. 21 din Constituţia României şi art. 6 CEDO şi 

art. 14 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 

politice se impune informarea cetatenilor cu privire la drepturile de care 

beneficiază, in raport de reglementările în vigoare.   

  Accesul la informaţiile de interes public s-a asigurat prin „ portalul 

instantei” pe site-ul Ministerului Justiţiei, furnizarea şi actualizarea 

informaţiilor de pe acest „portal”, asigurându-se cu protecţia datelor 

personale ale părţilor şi participanţilor la proces. 

         În ceea ce priveşte compartimentele auxiliare ale instanţei, 

respectiv, registratura, arhivele, s-a asigurat pe deplin accesul 

justiţiabililor la informaţiile ce trebuie să le fie oferite de aceste  

compartimente şi, de asemenea, au fost depuse ghiduri de informare a 

cetăţenilor elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii. 

 Accesul liber la justiţie al cetăţeanului este garantat şi prin 

reglementarea asistenţei juridice, în cauzele civile şi penale asigurându-

se apărarea din oficiu atunci când s-a impus această măsură. De 

asemenea, a fost asigurată folosirea interpreţilor pentru persoanele care 

nu cunosc limba română. 

 În anul 2011 justiţiabilii au avut acces la cele două Info- chioşcuri, 

având astfel posibilitatea de accesare a dosarelor şi informarea asupra 

stadiului acestora. 

 

 



Purtător de cuvânt      Expert 
Judecător Sonia Deaconescu     Veronica Ţambrea 
 
 


