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Biroul de Informare şi Relaţii Publice 

 

 

 

RAPORTUL BIROULUI DE INFORMARE SI RELAŢII PUBLICE AL 

TRIBUNALULUI MUREŞ  PENTRU  ANUL 2015 

 

I. Stadiul aplicării dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii 

de interes public 

           

În cursul anului 2015, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Mureş a 

funcţionat cu următoarea componenţă : 

- purtător de cuvânt – judecător  Sonia Deaconescu; 

- grefier delegat – Camelia Savu - prim grefier; 

- expert principal -  Veronica Ţambrea( din data de 28.07.2015). 

 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, “Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti” aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

387/2005 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 2015, la Biroul Informare Relaţii Publice al Tribunalului Mureş, s-au  

înregistrat un număr de 55 de cereri formulate în baza legii nr.544/2001- privind liberul 

acces la informaţii de interes public. 
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Au fost rezolvate favorabil un număr de 52 cereri prin comunicarea actelor solicitate 

sau prin furnizarea informaţiilor în termenul legal reglementat de legea nr.544/2001. 

Au fost respinse  un număr de 3 cereri astfel: 

- 1 cerere respinsă,  informaţiile solicitate având natura unor consultaţii juridice; 

- 1 cerere respinsă, informaţia solicitată încadrându-se în categoria informaţiilor 

exceptate de la liberul acces al cetăţenilor, conform art. 12 din legea nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţii de interes public; 

- 1 cerere respinsă, informaţiile cerute neîncadrându-se în competenţele instanţei. 

Solicitările privind informaţiile de interes public din cursul anului 2015 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 coordonatele de contact, aspecte 

legate de instanţă şi activitatea acesteia, 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 nr. 544/2001 şi a Legii nr. 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. 

Nu au fost încasate sume pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes 

public solicitate, întrucât copiile de pe documentele solicitate au fost cerute şi 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 public. 

         Din totalul cererilor înregistrate un număr de 50 au fost formulate de persoane 

fizice şi 5 cereri au fost formulate de către persoane juridice, 14  cereri au fost trimise prin 

poşta electronică,  una pe suport de hârtie, 25 telefonic şi  15 verbal. 

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

transmis în forma cerută de solicitant. 
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III.  Raporturile cu mass media  

 

  La nivelul Tribunalului Mureş, în cadrul relaţiilor cu presa, comunicarea a fost 

proactivă, în sensul că s-a menţinut o strânsă legătură cu jurnaliştii, s-au dat curs de 

urgenţă solicitărilor acestora, cu promtitudine şi răspunsuri clare, fără a se invoca 

necesitatea obţinerii unor aprobări scrise, care întârzie viteza de reacţie, s-au verificat 

informaţiile, s-a favorizat legătura dintre reprezentanţii presei şi purtătorul de cuvânt şi au 

fost  monitorizate materialele apărute în presă.   

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

clare, concise, redactate într-un stil accesibil şi au fost trataţi toţi reprezentanţii presei în 

mod egal. 

         Din totalul cererilor înregistrate, un număr 29 de cereri au fost formulate  de 

reprezentanţii mass media, respectiv ai presei scrise, de la ziarele locale sau regionale : 

„Punctul”, „Zi de zi”, „Turnul Sfatului”, „Vocea Transilvaniei”, „Bihoreanul”, „24 de ore 

mureşene”, „Ora de ştiri”, posturilor de televiziune locală: „Ştii Tv”, „Televiziunea 

Tg.Mureş”, Televiziunea Maghiară,  DAReghin Tv,  postul local de radio, Radio Tg.Mureş şi 

publicaţia on line inmures.ro. 

Biroul Informare Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Mureş a răspuns tuturor 

cererilor venite din partea mass-media conform prevederilor „Ghidului privind relaţia dintre 

sistemul judiciar şi mass media” şi au fost emise comunicate de presă în cazurile care au 

manifestat interes public, chiar în lipsa unor solicitări exprese. 

 

IV. Aspecte privind asigurarea transparenţei activităţii instanţei. 

 

În vederea creşterii gradului de transparenţă a fost completat şi actualizat 

permanent portalul instanţei. Pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la 

informaţiile ce privesc coordonatele de contact ale instanţei, programul cu publicul, s-au 

postat aceste informaţii pe portalul instanţei şi sub forma unui fişier audio. 

În cursul anului 2015 au fost emise un număr de 8 comunicate de presă, cu 

precizarea că reprezentanţii mass-media au fost invitaţi şi au participat la toate 
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manifestările organizate la Tribunalul Mureş. S-a susţinut o conferinţă de presă, respectiv 

prezentarea raportului de activitate  pentru anul 2014. 

 Cu prilejul “Zilei Europene a Justiţiei Civile” în data de 25 octombrie un număr de 

aproximativ 330 elevi de la liceele şi şcolile din municipiul Tg. Mureş respectiv Colegiul 

Naţional “Unirea”, Colegiul „Alexandru Papiu Ilarian”, Colegiul „Economic” Liceul Vocaţional 

,,Mihai Eminescu” au vizitat Tribunalul Mureş. În principal, evenimentul a cuprins vizitarea 

compartimentelor din structura Tribunalului Mureş şi au avut loc discuţii şi dezbateri pe 

teme specifice activităţii de judecată şi de urmărire penală susţinute de judecători din 

cadrul Tribunalului Mureş şi procurori de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată – Serviciul Teritorial Tg. Mureş, Directia Naţională Anticorupţie- 

Serviciul Teritorial Mureş, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş. S-au dezbatut teme de 

interes pentru elevi, precum rolul jusţitiei în societate, sistemul de justiţie din România, 

aspecte ale meseriei de magistrat. Claselor de elevi li s-au acordat diplome de participare, 

broşuri privind admiterea în magistratură, precum şi manuale de educaţie juridică  ”Unde-i 

lege, nu-i tocmeală”. 

În baza Protocolului de Colaborare privind educaţia juridică în unităţile de 

învăţământ preuniversitar, încheiat între Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Consiliul 

Superior al Magistraturii şi Ministerul Educaţiei, în vederea promovării educaţiei juridice în 

şcoli şi licee, prin facilitarea accesului elevilor la cunoştinţe elementare de drept la 

Tribunalul Mureş s-au organizat mai multe activităţi, astfel: 

În data de 13 aprilie 2015  a fost încheiat un acord de parteneriat între instanţă şi 

Fundaţia CADI- Eleutheria- Centrul Pentru Analiză şi Dezvoltarea Instituţională în 

parteneriat cu Institutul Român de Training, în cadrul proiectului “Click pe cariera ta”. 

În baza acestui acord elevi ai claselor terminale de la mai multe licee din municipiul 

Tg. Mureş, interesaţi în a urma o carieră în domeniul juridic, au făcut o vizită la Tribunalul 

Mureş, ocazie cu care li s-a prezentat instituţia, au avut loc discuţii cu purtătorul de cuvânt 

al instanţei, doamna judecător Sonia Deaconescu, despre direcţiile principale de carieră în 

domeniul juridic, atribuţiile anumitor funcţii, modul în care se desfăşoară o şedinţă de 

judecată. 
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În cadrul programului “Şcoala altfel” la data de 8 aprilie 2015 doamna judecător 

Marilena Lulea, de la secţia civilă a Tribunalului Mureş a susţinut la Liceul Tehnologic 

Electromureş, o prelegere cu temetică juridică de interes pentru elevi. 

 

  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 cetăţenilor cu privire la 

drepturile de care beneficiază, in raport de reglementările în vigoare.   

  Accesul la informaţiile de interes public s-a asigurat prin „ portalul instanţei” 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 puse la dispoziţie 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 2015 justiţiabilii au avut acces la cele două Info - chioşcuri, având astfel 

posibilitatea de accesare a dosarelor şi informarea asupra stadiului acestora. 

 

 

 

Purtător de cuvânt                               

       Judecător  Sonia Deaconescu           Expert 

                 Veronica Ţambrea 

 


