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JUDECĂTORIA LIPOVA 

BIROUL DE INFORMARE  ŞI RELAŢII PUBLICE 

 

Comportamentul publicului în incinta instanţei 

  
            În conformitate cu art. 87 alin. 3 din Regulamentul de Ordine Interioară al 

instanţelor judecătoreşti, se aduce la cunoştinţa publicului, în extras, următoarele: 
  
           Art. 92  
          (1) Şedinţele de judecată vor începe, de regulă, la ora 8,30, putând fi fixate şi 

şedinţe succesive, iar în cazuri justificate şi după-amiaza.  
          Art. 94 
          (1) Accesul publicului este permis:  
          a) în incinta instanţelor, pe timpul programului de lucru, în locurile permise;  
          b) în sălile de şedinţă, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de 

judecată;  
          c) în birourile unde îşi desfăşoară activitatea persoanele la care se referă art. 82, 

în timpul orelor de primire, iar la arhivă şi registratură, în cadrul programului stabilit.  
          (2) Programul şedinţelor de judecată şi cel de primire a publicului, precum şi 

cel de acces la arhivă şi registratură se aduc la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.  
          (3) Este interzis accesul altor persoane decât lucrătorii instanţelor în alte birouri 

şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei după terminarea 

programului de lucru.  
          Art. 95 
          (1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara 

cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă.  
          (2) Dosarele şi registrele instanţei privitoare la activitatea de judecată sunt 

publice şi pot fi consultate de orice persoană solicitantă care justifică un interes 

legitim, precum şi de ziariştii acreditaţi, cu respectarea ordinii şi măsurilor de 

asigurare a integrităţii documentelor. Cererea, cu datele de identificare a 

solicitantului, se va depune la dosarul cauzei. Ea va fi aprobată de salariatul care 

coordonează activitatea compartimentului arhivă, ţinând seama de priorităţile impuse 

de buna desfăşurare a procesului în cauza respectivă.  
          (3) Dosarul va fi studiat numai în arhivă, după identificarea şi notarea numelui 

şi prenumelui solicitantului, verificându-se actul de identitate, procura şi delegaţia, 

precum şi integritatea dosarului la restituire.  
          (4) Au prioritate de consultare a dosarului cauzei procurorul, părţile, experţii şi 

interpreţii desemnaţi în cauză, avocaţii sau reprezentanţii părţilor.  
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          (5) Dosarele ale căror cauze au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, precum 

şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea 

interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice pot fi consultate numai de 

către persoanele arătate la alineatul precedent, în condiţiile legii; în acelaşi mod vor fi 

soluţionate şi cererile privind documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care 

presupun confidenţialitate.  
          (6) Eliberarea copiilor după documentele aflate la dosare urmează în mod 

corespunzător regulile prevăzute la alineatele precedente.  

          Art. 101  
          (6) Accesul publicului în sala de şedinţă poate fi limitat numai în cazurile şi în 

condiţiile prevăzute de lege.  
          (7) Filmarea, fotografierea sau înregistrarea în incinta instanţei sau 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. În vederea aducerii la cunoştinţă publicului, aceste 

prevederi se afişează în loc vizibil.  
          De asemenea conform codului de procedură civilă (art.121-124) şi a codului de 

procedură penală (art. 298-299) în cadrul instanţelor judecătoreşti, orice persoană este 

obligată: 
- să aibă o ţinută ordonată şi o comportare cuviincioasă; 
          - să nu aibă asupra lor arme  sau alte obiecte ce pot fi folosite ca arme; 
          - să păstreze ordinea şi disciplina şi să se obţină de la orice manifestare care are 

putea perturba activitatea instanţei; 
          Conduita persoanelor în sala de judecată presupune: 
          - să se ridice în picioare în momentul intrării şi ieşirii completului de judecată; 
          - să aibă asupra lor buletinul de identitate; 
          - să păstreze liniştea în sală; 
          - să respecte disciplina şedinţei; 
          - să închidă telefoanele mobile la intrarea în sală; 
          - să nu consume mâncare şi băuturi în timpul şedinţelor de judecată; 
          - să nu citească presa în sala de şedinţe; 
          - să respecte dispoziţiile preşedintelui completului  de a părăsi sala, în 

condiţiile în care nu mai sunt locuri disponibile; 
          - să răspundă politicos la întrebările dresate de instanţă; 
          Cetăţenii sunt obligaţi să respecte normele de convieţuire socială prevăzute de 

Legea nr. 61/1991 republicată şi normele de conduită ale Legii nr. 349/2002 privind 

interzicerea fumatului în locurile publice. 
          Nerespectarea   disciplinei şi a regulilor expuse pot atrage îndepărtarea 

persoanei din sală sau aplicarea unei amenzi. 


