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JUDECĂTORIA LIPOVA 

BIROUL DE INFORMARE  ŞI RELAŢII PUBLICE 

 

 

ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTANŢEI 

 

 1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; 

 2. Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor; 

 3. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin 

H.C.S.M. nr. 387/2005; 

 4. Codul deontologic al magistraţilor; 

 5. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al  instanţelor     

judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea; 

 6. Constituţia României. 

  

 

LISTA CUPRINZÂND INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC  

COMUNICATE DIN OFICIU 

 

 Potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din 

oficiu informaţii de interes public referitoare la: 

 a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii 

sau instituţiei publice; 

 b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de 

funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 

 c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei 

publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 

 d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: 

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de 

Internet; 

 e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

 f) programele şi strategiile proprii; 

 g) lista cuprinzând documentele de interes public; 

 h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit 

legii; 
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 i)  modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în 

situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la 

informaţiile de interes public solicitate. 

 

    

   DOCUMENTE  DE INTERES PUBLIC 

 

 - acte normative care  reglementează organizarea instanţei; 

 - organigrama instituţiei; 

 - buletinul informativ al instanţei; 

 - listele şedinţelor de judecată; 

 - documente statistice; 

 - inventarul bunurilor; 

 - declaraţii de avere şi de interese; 

 - contracte încheiate de instanţă cu terţi; 

 - registrele din arhiva instanţei, în condiţiile prevăzute în   Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 

 
 

DOCUMENTE GESTIONATE 

 

 Potrivit Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat 

prin HCSM nr. 387/2005 se întocmesc şi se păstrează: 

 - registrul general de dosar; 

 - opis alfabetic; 

 - registrul de intrare – ieşire a corespondenţei administrative; 

 - registrul informativ; 

 - registrul de termene al arhivei; 

 - condica şedinţei de judecată; 

 - registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale; 

 - registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile; 

 - registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor civile; 

 - registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor penale; 

 - registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor civile; 

 - registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor penale 

 - registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor civile; 

 - registrul valorilor şi corpurilor delicte; 

 - registrul de control; 

 - registrul de evidenţă a petiţiilor; 
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 - registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind 

accesul la informaţiile de interes public; 

 - registrele judecătorilor – sindici; 

 - registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător 

în cursul urmăririi penale; 

 - registrul de evidenţă al mandatelor de arestare preventivă emise de judecător 

în timpul judecăţii; 

 - registrul de evidenţă a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor autorizate 

de judecător în cursul urmăririi penale;  

 - registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea 

interceptărilor şi înregistrărilor pe banda magnetică sau pe orice tip de  suport; - 

registrul de evidenţă şi punere în executarea încheierilor pronunţate în recurs; 

 - registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal; 

 - registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse 

împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale; 

 - registrul sesizărilor privind prelungirea arestării preventive. 

 Pentru evidenţa activităţii instanţei vor fi ţinute orice alte registre prevăzute de 

lege sau stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii. 
 

  

 

Modalităţile de contestare  

în materia dreptului de acces la informaţiile publice 
 

        Dispoziţii legale relevante. 

  

1. Constituţia României. 

 Art. 31. Dreptul la informaţie. 

 (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu 

poate fi îngrădit. 

 (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să 

asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra 

problemelor de interes personal. 

 (3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a 

tinerilor sau securitatea naţională. 

  

2. Legea nr. 544/2001. 

 Art. 21. (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi 

ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi 

atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. 
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 (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la 

conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de 

la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. 

 (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, 

răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea 

reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi 

menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. 

 Art. 22. (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, 

prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios 

administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază 

teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în 

termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. 

 (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze 

informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau 

patrimoniale. 

 (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 

 (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. 

 (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi 

sunt scutite de taxă de timbru. 

 Notă. Urmează a fi adecvată procedura contestaţiei aplicării Noului Cod de 

procedură civilă reglementat prin Legea nr. 134/2010, în vigoare din data de 15 

februarie 2013.   

 

    PERSOANE RESPONSABILE 

 

 În temeiul art. 4 pct. 4  din  Hotărârea nr. 11/16 decembrie 2013 a Colegiului 

de conducere al Judecătoriei Lipova, art. IV pct. 4 din Ordinul de serviciu nr. 1/6 

ianuarie 2014 al Preşedintelui Judecătoriei Lipova, a fost desemnată ca persoana 

responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public şi ca purtător de cuvânt al 

instanţei domnul judecător Ion DOMILESCU.  

 

  

Date de contact: judecător  Ion Domilescu 

Telefon: 0786118006 

E-mail: ion.domilescu@just.ro 
 


