
 
LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 

 
Documentele cu caracter public în instanţă sunt : 
 

• Registrul general de dosare 
• Opisul alfabetic 
• Registrul de intrare – ieşire  a corespondenţei administrative.  
• Registrul informativ ; 
• Registrul de termene al arhivei ; 
• Condica şedinţei de judecată ; 
• Registrele de evidenţă a redactării hotărârilor ; 
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile ; 
• Registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor civile şi  

registrul de evidenţă  a apelurilor declarate împotriva hotărârilor penale ; 
• Registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor civile şi  

registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor penale ; 
• Registrul de evidenţă a petiţiilor ; 
• Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind 

accesul la informaţiile publice ; 
• Registrele judecătorilor sindici ; 
• Registrul de evidenţă şi punere în executare  a încheierilor pronunţate în 

recurs; 
• Mape de hotărâri civile, comerciale şi penale- cu excepţia celor ce privesc 

minori sau tineri, supuşi protecţiei ; 
• Dosarele af late pe rolul Judecătoriei Buzău – sunt publice pentru persoanele 

care justif ică un interes legitim şi pentru ziariştii acreditaţi; 
• Hotărâri def initive şi irevocabile ; 
• Programări ale şedinţelor de judecată ( listele de şedinţă); 
• Registrul de evidenţă a uniunilor, federaţiilor şi fundaţiilor înregistrate ; 
• Datele statistice ale instanţei ; 
• Organigrama instituţiei ; 
• Documente privind compunerea instanţei, a secţiilor, a numărului de 

judecători şi a personalului auxiliar ; 
• Actele contabile ale instanţei ( bilanţuri, balanţe contabile etc) ; 
• Condica de prezenţă . 

 
 

Potrivit principiului publicităţii ( care prin art. 126 din Constituţia României capătă 
valoare constituţională ) publicitatea procesului se prezintă sub două forme, una pentru 
părţile implicate în conf lictul de interese şi alta pentru public, excepţiile de la  această 
regulă f iind prevăzute numai pentru a se atinge scopul de prevenire a vreunei pagube 
ce ar ameninţa ordinea, moralitatea publică şi drepturile vreuneia din părţi . 

 În sala de şedinţă, de regulă, toate dosarele sunt publice . În procesul de furnizare 
a informaţiilor se va ţine cont după cum solicitantul este mass media sau orice altă 
persoană . Dacă se solicită informaţii de către o altă persoană, alta decât mijloacele de 
informare în masă, la comunicare acestora se va ţine cont de interesul obţinerii  
informaţiei, mai ales atunci când informaţia priveşte un proces af lat în curs de 
soluţionare şi când solicitantul nu este parte în acest conf lict de interese . 

Comunicarea informaţiilor presupune o apreciere din partea persoanelor care le  
deţin, acestea având posibilitatea să refuze comunicarea atunci când informaţia publică 
ar f i în măsură să aducă atingere intereselor legitime, împiedicând părţile să benef icieze 
de un proces echitabil, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001 . 

 


