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R A P O R T 
Privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor  

de Tribunalul Galaţi în baza O.G. 27/2002 în 
Semestrul al II-lea al anului  2015 

 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Galaţi îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii 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.  

Conform dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
„semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a 
petiţiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6", 
respectiv Biroul de Informare şi Relaţii Publice. 

În semestrul al doilea al anului 2015, la Biroul de Informare şi Relaţii Publice din 
cadrul Tribunalului Galaţi, au fost înregistrate şi soluţionate, în termen legal, 33 cereri 
grupate pe diferite criterii, astfel: 

- cereri despre informaţii din dosare (soluţii, identificări număr de dosar, 
înregistrări în dosare, informaţii despre termene, etc.) - 7;  

- cereri de solicitare informaţii diverse (informaţii ce nu au legătură cu vreun 
dosar aflat pe rolul instanţei, repartizare dosare, informaţii despre portal, 
program audienţe, etc.) - 19; 

- solicitări de consultanţă juridică - 2; 
- petiţii cu privire la activitatea judecătorilor/grefierilor –2; 
- solicitări de eliberare copii de pe hotărâri judecătoreşti pronunţate de către 

instanţă în dosare în care erau parte – 3. 
Pe adresa de e-mail a Tribunalului Galaţi, tr-galati-comuncari@just.ro,  au fost 

transmise de către părţile interesate peste 1200 de cereri/documente/înscrisuri pentru a fi  
depuse la dosar şi avute în vedere de către completul de judecată. 

Dintre petiţiile înregistrate, 6 au fost redirecţionate la instanţele sau secţiile 
competente, iar 4 au fost clasate.  
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La programul de audienţe, desfăşurat de Tribunalul Galaţi în fiecare zi de marţi şi joi 
a săptămânii prin Biroul de Informare şi Relaţii Publice, nu s-a prezentat nicio persoană. 

În afara solicitărilor făcute în scris de către justiţiabili, au fost acordate, zilnic, 
informaţii şi relaţii publice verbale despre dosarele aflate pe rolul Tribunalului Galaţi oricărei 
persoane îndreptăţite să solicite acest lucru. 

Ca şi concluzie referitoare la activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de organizare a 
audienţelor, precizăm că activitatea Biroului în semestrul al doilea al anului 2015 s-a 
încadrat în normele legale în materie, asigurându-se cetăţenilor accesul liber şi direct la 
informare. 
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