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REGULI GENERALE 

(care trebuie sã fie respectate de orice persoanã în cadrul
oricãrei instanþe)

-sunt prevãzute în art. 121-124 din Codul de procedurã
civilã, art. 298-299 din Codul de procedurã penalã ºi în
Cap. III-  Desfãºurarea activitãþii administrativ-judiciare a
instanþelor din Regulamentul de ordine interioarã al
instanþelor judecãtoreºti.

În cadrul instanþelor, orice persoanã este obligatã:

- sã aibã o þinutã decentã ºi o comportare
cuviincioasã;

- sã nu aibã asupra sa arme sau alte obiecte ce pot fi
folosite ca arme;

- sã pãstreze ordinea ºi disciplina ºi sã se abþinã de la
orice manifestare care ar putea perturba activitatea
instanþei.

REGULI SPECIFICE 

(care trebuie sã fie respectate de cãtre orice persoanã atunci
când se aflã la unul dintre compartimentele din cadrul
instanþei):

LA REGISTRATURÃ

Aici se depun cererile de chemare în judecatã, precum ºi
orice alte cereri sau acte în legãturã cu dosarele instanþei.

• Conformaþi-vã indicaþiilor date de judecãtorul de
serviciu, în ceea ce priveºte numãrul de exemplare
necesare pentru cereri, categoriile de înscrisuri care
se ataºeazã cererilor, cuantumul taxei de timbru
pentru respectiva cerere, ºi orice altã indicaþie.

• Respectaþi programul de lucru afiºat la loc vizibil-
în perioadele în care registratura nu are program de
lucru cu publicul, acesta nu poate fi primit în
incinta compartimentului pentru cã ar perturba
activitatea administrativã

• Pãstraþi o atitudine respectuoasã faþã de grefierii
compartimentului, faþã de avocaþii prezenþi, faþã de
judecãtorul de serviciu, faþã de orice altã persoanã
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• Respectaþi regulile generale de politeþe când puneþi
întrebãri, sau solicitaþi spre studiu un dosar, vorbiþi
pe un ton adecvat, aveþi rãbdare pânã grefierul sau
judecãtorul vi se adreseazã

• Declinaþi-vã identitatea, prezentaþi documentul
care o atestã atunci când vã este cerut de cãtre
grefierul registrator (de ex. când doriþi sã consultaþi
un dosar, pentru cã dosarele pe rol se studiazã
numai în registraturã, dupã identificarea
solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a
procurii sau a delegaþiei ºi notarea numelui ºi
prenumelui acestuia)

• Este interzisã scoaterea din incinta instanþei a
dosarelor, sublinierea sau adnotarea pe marginea
înscrisurilor din dosare, detaºarea filelor acestora în
timpul consultãrii lor.

ÎN SALA DE ªEDINÞE

Pentru o bunã desfãºurare a ºedinþei de judecatã, ar
trebui sã consultaþi lista dosarelor care se judecã în ziua
respectivã, listã afiºatã la intrarea sãlii de ºedinþe. În dreptul
fiecãrui dosar este trecut numãrul de ordine sub care va fi
strigat dosarul la acel termen.

Atenþie 

Numãrul de ordine sub care este trecut în listã dosarul
se poate modifica la termenul urmãtor, astfel cã este
necesarã consultarea listei la fiecare înfãþiºare.

• Nu alimente, bãuturi, telefoane mobile,
pagere, sau animale

1. Este interzis sã aduceþi sau sã consumaþi mâncare
sau bãuturã în sala de ºedinþã. 

2. Este permis accesul numai pentru animalele care
însoþesc persoanele cu dizabilitãþi. 

3. Trebuie sã închideþi orice dispozitiv electronic care
poate perturba procedurile judiciare (eventual,
treceþi telefonul mobil pe modulul silenþios)
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4. Nu fotografiaþi, nu înregistraþi ºedinþele de judecatã
decât cu acordul prealabil al preºedintelui
completului de judecatã ºi în limitele impuse de
acesta

• Nu arme 

1. Niciodatã nu aduceþi un pistol, cuþit sau alte arme în
clãdirea instanþei sau în sala de ºedinþã. S-ar putea sã
fiþi controlat cu ajutorul detectoarelor din dotarea
instanþelor, înainte de a vi se permite accesul în
clãdire. 

2. Poartã arme numai jandarmii care asigurã paza ºi
ordinea publicã în cadrul instanþelor.

• Nu copii

1. Vã rugãm sã nu aduceþi copiii mai mici de zece ani
în instanþã. Este posibil sã vi se cearã sã pãrãseascã
sala de ºedinþã dacã fac gãlãgie, plâng sau perturbã
liniºtea în orice mod. 

2. Nu existã facilitãþi de îngrijire a copilului în incinta
instanþelor (dacã nu aveþi altã posibilitate, rugaþi un
alt adult sã vã însoþeascã pentru a putea supraveghea
copilul în foaierul clãdirii, în timp ce
dumneavoastrã sunteþi în sala de ºedinþã).

3. Unele proceduri judiciare sunt înregistrate audio-
video ºi orice zgomot poate perturba acurateþea
înregistrãrilor.

• Fiþi respectuos

1. Pãstraþi liniºtea în timp ce se desfãºoarã ºedinþa.

2. Nu folosiþi cuvinte jignitoare, blasfemii, înjurãturi,
limbaj obscen, rasist, defãimãtor (cu excepþia
situaþiilor când e necesarã repetarea cuvintelor
respective în timpul cercetãrii judecãtoreºti - de
exemplu într-un proces de insultã, sau ultraj).
Întotdeauna fiþi politicos, atunci când vorbiþi. 
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3. Vorbiþi clar ºi destul de tare pentru ca judecãtorii ºi
grefierul de ºedinþã sã poatã auzi ºi consemna tot
ceea ce spuneþi. Aceasta este cu atât mai necesar în
timpul ºedinþelor înregistrate audio-video.

4. Abþineþi-vã de la orice gesturi, conduitã sau
comportament care aratã sau poate sugera lipsã de
respect faþã de instanþã, avocaþi, martori, grefierul
de ºedinþã, personalul care asigurã paza sau faþã de
orice alte persoane. 

5. Nu ridicaþi tonul (în mod necuviincios) când vã
adresaþi instanþei.

6. Când vã adresaþi judecãtorului folosiþi sintagma
"domnule preºedinte" sau "onoratã instanþã".

7. Adresaþi-vã pãrþii adverse doar prin intermediul
instanþei, iar când vã referiþi la aceasta sau la
avocatul sãu folosiþi sintagma "domnul" sau
"doamna", respectiv "domnul/doamna avocat". Nu
folosiþi prenumele persoanei ci numele de familie.

8. Nu vã apropiaþi de masa completului de judecatã
fãrã permisiunea preºedintelui. Nu vã sprijiniþi
braþele de masa completului, nu þineþi mâinile în
buzunare, nu mestecaþi gumã în timp ce vorbiþi cu
instanþa.

9. Nu intraþi ºi ieºiþi în mod excesiv ºi nu izbiþi uºile
sãlii de ºedinþã.

10. Evitaþi orice manifestare care sã perturbe sau sã
distragã atenþia instanþei, avocaþilor, martorilor sau
grefierului de ºedinþã.

11. Nici o persoanã nu ar trebui, prin vreo expresie
facialã, miºcat de cap, sau orice altã conduitã, sã facã
gesturi de aprobare sau de respingere a vreunei
mãrturii,  declaraþii sau dispoziþii pe care a auzit-o
în sala de ºedinþã.

12. Nu citiþi  ziare, reviste sau cãrþi în timul desfãºurãrii
ºedinþei de judecatã.

13. Trataþi cu respect bunurile din sala de ºedinþe,
foaierul, orice alte spaþii din clãdirea instanþei: nu
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murdãriþi, nu scrieþi peste afiºe, nu scrijeliþi
mobilierul.

ªi judecãtorii sunt obligaþi sã manifeste calm,
rãbdare, politeþe ºi imparþialitate faþã de justiþiabili,
martori, avocaþi ºi alte persoane cu care intrã în
contact în calitate oficialã.

• Þinuta vestimentarã

1. Toate persoanele prezente în sala de ºedinþe ºi în
clãdirea instanþei trebuie sã fie curate, îmbrãcate
decent ºi într-o manierã care aratã demnitate ºi
respect faþã de instanþã. 

2. Deºi avocaþii ºi consilierii juridici nu sunt obligaþi sã
poarte roba profesiei la judecãtorii (este obligatorie
numai la celelalte instanþe), ar fi totuºi potrivit sã o
poarte (dacã nu, mãcar costum cu cravatã- bãrbaþii
iar femeile þinute potrivite)

3. Þinuta inacceptabilã include: pantaloni scurþi, tãiaþi
sau colanþi, sandale gen papuci de plajã, pãlãrii sau
ºepci, cãmãºi ieºite din pantaloni sau descheiate,
haine mulate indecent, îmbrãcãminte indicând
afilierea la o bandã sau alte obiecte de îmbrãcãminte
cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen,
haine cu desene sau cuvinte sugestive, slogane, sau
imagini, inclusiv creaturi groteºti. Nu vor fi permise
articolele de imbrãcãminte sfâºiate, murdare ºi
zdrenþãroase, articolele de îmbrãcãminte
provocatoare, sau purtate provocator. 

• Fiþi punctual

1. Încercaþi sã ajungeþi la instanþã cu câteva minute
înainte de ora indicatã pe citaþie ca orã de începere a
ºedinþei, ca sã aveþi timpul necesar sã gãsiþi sala,
numãrul de ordine sub care va fi strigatã cauza în
care sunteþi implicat ºi sã studiaþi dosarul. Dupã ce
intrã completul de judecatã, numai în situaþii
excepþionale vi se va mai permite studierea
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dosarului (pentru asta trebuie sã solicitaþi
judecãtorului care conduce ºedinþa sã vã permitã sã
îl luaþi "la barã")

2. Respectaþi dispoziþiile preºedintelui completului de
a pãrãsi sala, în condiþiile în care nu mai sunt locuri
disponibile sau în perioadele de suspendare a
ºedinþei;

• Ridicaþi-vã în momentul intrãrii completului de
judecatã ºi rãmâneþi ridicat pânã când preºedintele
completului sau grefierul de ºedinþã vã spune sã
ºedeþi. Ridicaþi-vã în momentul în care completul
de judecatã declarã închisã ºedinþa ºi iese din salã.

• Documentele de identitate
Aduceþi cu dumneavoastrã documentele de
identitate, pentru eventualitatea în care instanþa
vã va cere sã vã identificaþi (dacã sunteþi martor
este obligatoriu)

Nerespectarea unora dintre regulile de mai sus
poate atrage îndepãrtarea persoanei din salã sau
aplicarea unei amenzi de la 100 lei la 1.000 lei RON
în cazul proceselor penale (art. 198 lit. h Cod
procedurã penalã) ºi de la 30 lei la 200 lei RON (art.
1082 Cod procedurã civilã).

LA ARHIVÃ

• Puteþi consulta dosarele ºi registrele instanþei în
cadrul acestui compartiment, conform programului
de lucru afiºat, pe baza unei cereri scrise, aprobate
de ºeful compartimentului arhivã, fiind necesarã
prezentarea unui act de identitate.

• Declinaþi-vã identitatea, prezentaþi documentul
care o atestã atunci când vã este cerut de cãtre
grefierul arhivar, în vederea rezolvãrii cererii
dumneavoastrã. 

• Cererea de consultare, aprobatã (dupã identificarea
solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a
procurii sau a delegaþiei ºi notarea numelui ºi
prenumelui acestuia) se ataºeazã la dosarul
consultat.
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• Nu este permisã pãrãsirea arhivei cu dosarul sau
detaºarea de acte din dosare (riscaþi sã fiþi fi acuzat
de sãvârºirea infracþiunii de sustragere sau
distrugere de înscrisuri).

• Puteþi consulta dosare privind cauzele care au fost
sau sunt judecate în ºedinþã secretã, cele privind
adopþiile, precum ºi cele privind autorizarea
efectuãrii percheziþiilor ºi confirmarea ºi
autorizarea interceptãrilor ºi înregistrãrilor
convorbirilor telefonice NUMAI DACÃ sunteþi
parte în respectivul dosar, avocat sau reprezentant
al unei pãrþi, expert sau interpret desemnat în cauzã.
În acelaºi mod pot fi consultate documentele ºi
evidenþele speciale ale instanþei care presupun
confidenþialitate

• Fotocopierea actelor din dosar este permisã doar cu
încuviinþarea preºedintelui instanþei sau a
judecãtorului desemnat de acesta ºi în prezenþa unui
angajat al arhivei.

LA BIROUL DE INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

• Aici puteþi depune cererile de furnizare a
informaþiilor publice ºi vi se înregistreazã petiþiile
adresate instanþei.

• Programul zilnic al biroului coincide cu programul
de lucru al instanþei, într-o zi pe sãptãmânã fiind
obligatorie stabilirea a 3 ore de funcþionare ºi dupã-
amiaza, dupã încheierea programului de lucru al
instanþei. Orarul de lucru cu publicul este afiºat pe
uºã, la Registraturã, la avizierul general, pe portalul
de pe internet al instanþei, http://portal.just.ro

• Vi se furnizeazã pe loc, atunci când este posibil,
informaþiile publice solicitate, astfel cã e bine sã
explicaþi cât mai clar ce informaþie anume solicitaþi.

• Dacã soluþionarea necesitã un termen de rãspuns,
funcþie de volumul de informaþie solicitat, trebuie
sã aºteptaþi 30 de zile.

• Dacã cererea dumneavoastrã este de competenþa
altei instituþii, atunci va fi trimisã de cãtre instanþã la
respectiva instituþie
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• Nu vi se va furniza o informaþie exceptatã de la
accesul publicului sau pe care instanþa nu o deþine.

• În situaþia refuzului instanþei pe care îl consideraþi
nejustificat, de a vã comunica o informaþie pe care
o solicitaþi, puteþi face o reclamaþie administrativã
preºedintelui instanþei care v-a refuzat, în termen de
30 de zile de la comunicarea refuzului.

Reclamaþia dumneavoastrã va fi soluþionatã de cãtre
comisia de analizã privind încãlcarea dreptului de acces la
informaþiile de interes public, iar împotriva acestei soluþii
puteþi face plângere la secþia de contencios administrativ a
tribunalului în a cãrei razã teritorialã domiciliaþi sau la
tribunalul în a cãrui razã teritorialã se aflã instanþa care v-a
refuzat. 

Plângerea o puteþi face ºi direct, la tribunalul
competent, fãrã sã vã mai adresaþi preºedintelui instanþei
care v-a refuzat nejustificat.

Hotãrârea tribunalului este supusã recursului la Curtea
de Apel.

Decizia Curþii de Apel este definitivã ºi irevocabilã.

Atât plângerea, cât ºi recursul se judecã în procedurã de
urgenþã ºi sunt scutite de taxã de timbru.

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZÃ
ORGANIZAREA ªI FUNCÞIONAREA INSTANÞELOR 

• Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã

• Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraþilor

• Regulamentul de ordine interioarã al instanþelor
judecãtoreºti

• Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii

• Legea 544/2004 privind liberul acces la informaþiile
de interes public

• Codul deontologic al magistraþilor

• Codul deontologic al personalului auxiliar de
specialitate al instanþelor judecãtoreºti ºi al
parchetelor de pe lângã acestea
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• Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

• Ordonanþa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul
judiciar, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

- Actele normative care reglementeazã organizarea
instanþelor

- Organigramele instanþelor; 

- Bugetul ºi bilanþul contabil (extras); 

- Buletin informativ; 

- Raportul periodic de activitate; 

- Registrele din arhivele instanþelor; 

- Listele ºedinþelor de judecatã;

- Declaraþiile de avere

- Ordinele preºedinþilor instanþelor, în condiþiile
legii; 

- Hotãrârile pronunþate de cãtre instanþe - rezumate.

Link-uri utile:

http://www.just.ro 

http://www.csm1909.ro 

http://www.scj.ro
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