
 

 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI 
 

 

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC 

  

  

➢ Organigrama   

➢ Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, 

programul de audienţe ale autorităţii sau instituţiei publice; 

➢ Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei 

publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice 

➢ Coordonatele de contact ale Tribunalului Bucureşti 

➢ Execuţia bugetară (venituri/cheltuieli)  

➢ Bugetul  

➢ Bilanţul contabil  

➢ Opisul alfabetic  

➢ Condica şedinţei de judecată – pentru şedinţele publice  

➢ Listele şedinţelor de judecată  

➢ Actele normative care reglementează organizarea tribunalului  

➢ Buletinul informativ - prevăzut de Legea nr. 544/2001   

➢ Raportul anual de activitate, întocmit conform Legii nr. 544/2001  

➢ Informări statistice  

 

Orice  persoană  poate  solicita  informaţii  de  interes  public  unei  instituţii  sau 

autorităţi publice, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public.   

Cererea scrisă trebuie să cuprindă :  

-  autoritatea  sau  instituţia  publică  căreia  îi  este  adresată  cererea  (Tribunalul 

Bucureşti),  

-  informaţia solicitată, astfel încât să permită tribunalului identificarea informaţiei de 

interes public,  

- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa Ia care se solicită 

primirea Răspunsului.  

Formularele pentru o astfel de cerere şi pentru reclamaţia administrativă se 

găsesc la Biroul de informare şi relaţii publice (parter, Biroul 062) sau pe site-ul 

www.tribunalulbucuresti.ro . 

Potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 „Refuzul explicit sau tacit al angajatului 

desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei 

http://www.tribunalulbucuresti.ro/


legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.  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.  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.   

    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.”   

 

Potrivit art.93 alin.2  din  Regulamentul  de  ordine  interioară  al  instanţelor 

judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului  Superior  al  Magistraturii  nr.  

1375/2015 dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi 

consultate de persoanele  care  justifică  un  interes  legitim,  cu  respectarea  ordinii  

de  solicitare  şi  a măsurilor de asigurare a  integrităţii documentelor. Cererea cu datele 

de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea 

compartimentului arhivă.  

(3) Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, 

părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.  

 (4) Consilierii de probaţiune au acces în condiţiile legii la dosarul cauzei în care au 

fost învestiţi de instanţă, fie în faza de judecată prin solicitarea referatului de evaluare, 

fie în  faza execuţional penală prin îndeplinirea tuturor activităţilor specifice sub 

îndrumarea judecătorului delegat de la compartimentul executări penale.  

 (5) Cererile prevăzute la alin. (2) se depun în dosarul cauzei.  

 (6) Accesul reprezentanţilor mass-mediei  la dosarele şi la evidenţele instanţei este 

permis, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor  cu  privire  la  

prelucrarea datelor  cu  caracter  personal  şi  libera  circulaţie  a  acestor  date,  cu  

modificările  şi completările  ulterioare,  în  condiţiile  stabilite  prin  hotărâre  a  

Consiliului  Superior  al Magistraturii, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor 

de asigurare a integrităţii documentelor şi numai în măsura în care este posibilă 

punerea acestora la dispoziţie.  

 (7) Preşedintele instanţei asigură procurorului de şedinţă, părţilor, reprezentanţilor 

părţilor,  avocaţilor  şi  celorlalte  persoane  prevăzute  de  lege  posibilitatea  consultării 

dosarelor.  

  (8) Când una dintre părţi se află în stare de deţinere, preşedintele  completului  ia 

măsuri  ca  aceasta  să  îşi  poată  exercita  pe  deplin,  în  tot  cursul  judecăţii,  dreptul  

de  a examina actele dosarului şi de a lua legătura cu avocatul său.  

  (9) Documentele prevăzute la alin. (2) şi (6) se studiază numai în arhivă, după 

identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a 

delegaţiei şi a legitimaţiei de serviciu sau a altui document similar, în cazul 

reprezentanţilor mass-mediei, şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După 

studiere, se verifică integritatea documentelor, în prezenţa solicitantului.  
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 (10) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă nepublică, cele  

privind  adopţiile,  precum  şi  cele  care  au  ca  obiect  propuneri  şi  sesizări  privind 

aplicarea  provizorie  a  măsurilor de siguranţă cu caracter medical şi a măsurii 

internării nevoluntare pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. 

(3), în condiţiile legii.  În  acelaşi  mod  pot  fi  consultate  documentele  şi  evidenţele  

speciale  ale  instanţei referitoare  la  aceste  dosare,  precum  şi  alte  documente  sau  

evidenţe  care  presupun confidenţialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al 

Magistraturii pot fi stabilite şi alte categorii  de  dosare,  care  pot  fi  consultate  sau  

fotocopiate  total  ori  parţial  doar de persoanele menţionate la alin. (3).  

 (11) În cazul dosarelor menţionate la alin. (10) pot fi eliberate fotocopii ale actelor şi 

hotărârilor din acestea numai persoanelor prevăzute la alin. (3).  

 (12) În cauzele care au avut ca obiect propuneri şi sesizări privind încuviinţarea 

percheziţiilor şi a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau 

cercetare, precum şi emiterea unui mandat de aducere, consultarea şi eliberarea de 

copii ale actelor şi hotărârilor din acestea sunt permise doar persoanelor prevăzute la 

alin. (3), numai după realizarea activităţilor autorizate şi expirarea perioadei pentru 

care au fost încuviinţate măsurile şi numai dacă nu afectează buna desfăşurare a 

procesului penal. În acelaşi mod pot  fi  consultate  documentele  şi  evidenţele  

speciale  ale  instanţei  referitoare  la  aceste dosare.  

 (13) Obţinerea prin fotografiere a unor copii de pe înscrisuri din dosarele instanţei este 

permisă. Dispoziţiile alin. (1)-(11) se aplică în mod corespunzător. 


