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COMUNICAT DE PRESĂ 

Bucureşti, 

22.10.2014 

 

 

Cu prilejul „Zilei Europene a Justiţiei Civile”, Judecătoria sector 5 Bucureşti 

organizează „Ziua Uşilor Deschise” în ziua de vineri, 24 octombrie 2014, eveniment cu 

ocazia căruia toţi cei interesaţi sunt invitaţi la Palatul de Justiţie situat în Bucureşti, Splaiul 

Independenţei nr. 5, sector 4. 

Scopul acestei acţiuni este acela de a apropia justiţia de cetăţeni, de a-i ajuta să fie mai 

bine informaţi despre drepturile lor şi modalitatea de funcţionare a justiţiei de zi cu zi şi de a 

îmbunătăţi accesul la justiţie.   

Cu ocazia evenimentului, persoanele interesate vor beneficia de prezentări cu privire 

la circuitul dosarelor, etapele procesuale până la soluţionarea unei cauze, modalitatea de lucru 

a personalului instanţei ori alte aspecte relevante privind actul de justiţie. De asemenea, se va 

asigura accesul liber al publicului în zonele de interes ce prezintă relevanţă pentru activitatea 

instituţiei.  

Persoanelor interesate li se va pune la dispoziţie un material cu privire la organizarea 

sistemului judiciar din România şi cu privire la Ziua europeană a justiţiei civile şi se vor lansa 

ghiduri practice cu modele de cereri în materie civilă, procesual civilă şi penală.  

Invitaţia se adresează tuturor celor interesaţi. Elevii şi studenţii care se vor prezenta la 

sediul instanţei vor beneficia de o prezentare cu privire la cariera de magistrat şi cu privire la 

modalitatea de acces în profesia de magistrat.  

 Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte la sediul Biroului de Informare şi 

Relaţii Publice al Judecătoriei sector 5 Bucureşti (Camera S35), în data de 24.10.2014, între 

orele 10:00 şi 14:00.  

 

 

Conducătorul Biroului de Informare şi Relaţii Publice  

Judecător Aurelian Murgoci 
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