
 

Documente de interes public 
 

 Registrul general de dosare  

 Registrul informativ 

 Registrul de termene al arhivei 

 Condica şedinţelor de judecată 

 Registre privind cooperarea judiciară în materie penală 

 Registrul privind confiscarea 

 Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi 
penale  

 Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor 

 Registrele de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale  

 Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în 
contestaţie  

 Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile 

 Registrul special privind mandatul ad-hoc 

 Registrul special privind concordatul preventiv 

 Mapa ofertelor de concordat 

 Registrul de creanţe  

 Registrul valorilor 

 Registrul mijloacelor materiale  de probă   

 Registrul corpurilor delicte 

 Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative 

 Registrul de evidenţă a petiţiilor 

 Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind 
accesul la informaţiile de interes public 

 Registrul de control  

 Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar 

 Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate 

 Registrele speciale pentru evidenţa unor persoane juridice 

 Registrele de evidenţă şi punere în executare a sancţiunilor contravenţionale  

  Registrul de avarie  

 Registrul declarațiilor de avere și registrul declarațiilor de interese 

 Registrul solicitărilor formulate de Inspecția Judiciară 

 Mape de hotărâri judecătorești (ţinute pe secţii, separat, după cum hotărârile sunt 
pronunţate în primă instanţă, în apel, în contestație sau în recurs); 

 Dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Giurgiu; 

 Dosarele arhivate la Judecătoria Giurgiu; 

 Hotărâri nedefinitive; 

 Hotărâri definitive şi irevocabile; 

 Programări ale şedinţelor de judecată (listele de şedinţă); 

 Caietele grefierilor de şedinţă; 

 Încheieri de şedinţă; 

 Rechizitoriile din dosarele penale; 

 Mandatele de arestare; 

 Registrul de executări penale; 

 Cereri de investire cu formulă executorie; 

  Documente privind întocmirea şi transmiterea titlurilor executorii către organul 
de executare; 

 Documente privind evidenţa amenzilor judiciare; 

 Documente privind evidenţa taxelor judiciare de timbru; 

 Evidenţe privind traducătorii şi experţii; 

 Datele statistice ale instanţei; 

 Organigrama instituţiei; 



 Documente privind compunerea instanţei, a secţiilor, a numărului de judecători şi 
a personalului auxiliar; 

 Fişele de apreciere ale personalului; 

 Fişele postului pentru personalul instanței; 

 Hotărârile Colegiului de Conducere; 

 Propuneri către Consiliul Superior al Magistraturii privind proiecte de acte 
normative; 

 Ordinele de serviciu, decizii,  fişele posturilor; 

 Documente ce reprezintă răspunsul la petiţii, cereri şi alte solicitări; 

 Actele contabile ale instanţei (bilanţuri, balanţe contabile, etc.); 

 Condica de prezenţă 
 
  Toate aceste documente sunt publice în măsura în care nu conţin informaţii exceptate de la 
accesul liber al cetăţenilor, conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind accesul liber 
la informaţiile de interes public.  
 Dosarele instanţei sunt publice şi pot fi consultate de persoanele care justifică un interes 
legitim, precum şi de ziariştii acreditaţi, cu respectarea ordinii şi a măsurilor de asigurare a integrităţii 
documentelor.  

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 aflat în curs de soluţionare şi când solicitantul nu este parte în acest 
conflict de interese . 

Comunicarea informaţiilor presupune o apreciere din partea persoanelor care le deţin, 
acestea având posibilitatea să refuze comunicarea atunci când informaţia publică ar fi în măsură să 
aducă atingere intereselor legitime, împiedicând părţile să beneficieze de un proces echitabil, potrivit 
art. 12 din Legea nr. 544/2001 . 
            Filmarea, fotografierea sau înregistrarea în incinta instanţei, respectiv în sălile de şedinţă se 
face numai cu acordul conducătorului  Biroului de informare şi Relaţii Publice, respectiv al 
preşedintelui de complet, care poate stabili limitele în care să se desfăşoare aceste activităţi.  
       


