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

de Judecătoria Galaţi în baza O.G. 27/2002 în 
Semestrul  I al anului  2016 

 
 
 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Judecătoriei 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 întâi al anului 2016, la Biroul de Informare şi Relaţii Publice 

din cadrul Judecătoriei Galaţi, au fost înregistrate şi soluţionate, în termen legal, 

156 cereri grupate pe diferite criterii, astfel: 

- 128 au fost soluţionate prin adrese de răspuns în termen legal;  

- 7 au fost înregistrate ca şi acţiuni pe rolul instanţei; 

- 3 au fost înaintate la Tribunalul Galaţi spre competentă soluţionare; 

- 18 au fost clasate nefiind însuşite de petenţi. 

De asemenea în semestrul întâi al anului 2016, la Biroul de Informare şi 

Relaţii Publice din cadrul Judecătoriei Galaţi, au fost înregistrate şi soluţionate, în 

termen legal, 46 sesizări grupate pe diferite criterii, astfel: 

- 35 cereri au fost soluţionate prin adrese de răspuns, în termen legal; 

- 5 cereri acordare acreditare jurnalişti; 

- 2 cereri solicitare date statistice; 

- 3 cerere înaintate la CSM spre competentă soluţionare; 

ROMÂNIA 
 

JudecătoriaGalaţi 
 

Str. Brăilei nr. 153 
Tel: 0236/460.331  
Fax: 0236/460261 



 

 

- 1 cerere înaintate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi spre competentă 

soluţionare. 

 

Pe adresa de e-mail a Judecătoriei Galaţi, jud-galati-comuncari@just.ro,  au 

fost transmise de către părţile interesate peste 2300 de cereri/documente/înscrisuri 

pentru a fi  depuse la dosar şi avute în vedere de către completul de judecată. 

Judecătoria Galaţi a desfăşurat programul de audienţe în fiecare zi de luni a 

săptămânii, prin Biroul de Informare şi Relaţii Publice, acestea fiind acordate de 

către  judecătorul delegat la Biroul de Informare şi Relaţii Publice, dl. Giulio 

Costel Nedelcu sau înlocuitorii acestuia, d-na judecător Norina Viorica Crihana şi 

dl. judecător Arhip Mihai. 

La programul de audienţe s-au prezentat 24 persoane. Petenţii au solicitat 

informaţii cu privire la cauzele aflate pe rolul Judecătoriei  Galaţi, la procedura de 

formulare a căilor de atac, informaţii privind comunicarea sau necomunicarea 

hotărârilor judecătoreşti sau a altor acte procedurale, despre modalitatea de 

soluţionare a dosarelor, despre completele de judecată. 

De asemenea, petenţii au solicitat implicarea magistraţilor în soluţionarea 

problemelor juridice, dar au fost informaţi cu privire la dispoziţiile art.10 al. 2 din 

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, şi anume că 

judecătorii şi procurorii nu acordă consultaţii pe probleme juridice, nici în scris şi 

nici verbal. Magistraţii nu pot desfăşura o activitate care, potrivit legii, este 

exercitată de către un avocat.  

              În toate cazurile, s-a adus la cunoştinţă petiţionarilor faptul că litigiile 

deduse judecăţii pot fi soluţionate doar de către completul de judecată învestit cu 

soluţionarea cauzei. Conform dispoziţiilor legale prevăzute de art.11 al. 3 din 

Hotărârea nr. 328/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru aprobarea 

Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, le este interzis judecătorilor şi 

procurorilor să intervină pentru soluţionarea unor cereri, să ceară sau să se implice 

în rezolvarea intereselor personale sau ale altor persoane. Imixtiunile în activitatea 

de judecată sunt interzise. 

              În acelaşi context, au fost prezentate şi dispoziţiile art. 46 al. 2 din Legea 

nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, conform cărora verificările efectuate de 

preşedinţii de instanţe  sau vicepreşedinţi ori de către  judecătorii desemnaţi în 

acest sens, trebuie să se facă doar cu aplicarea şi cu  respectarea principiilor  

independenţei judecătorilor şi a  autorităţii  de lucru judecat, iar  judecătorii să se 

supună  doar legii. 

             De asemenea, s-a arătat petiţionarilor şi faptul că hotărârile instanţei de 

judecată pot fi desfiinţate sau modificate numai în căile de atac prevăzute de lege şi 

exercitate, conform dispoziţiilor legale ale art. 17 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară. 

În afara solicitărilor făcute în scris de către justiţiabili, au fost acordate, 

zilnic, informaţii şi relaţii publice verbale despre dosarele aflate pe rolul 

Judecătoriei 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 întâi al 
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anului 2016 s-a încadrat în normele legale în materie, asigurându-se cetăţenilor 

accesul liber şi direct la informare. 
 

JUDECĂTOR DELEGAT B.I.R.P. 
GIULIO NEDELCU 
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