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Aceste informaţii sunt destinate publicului şi nu constituie consultanţă juridică. La nevoie consultaţi un avocat. 
 

REGULI GENERALE 
care trebuie să fie respectate de orice persoană în cadrul oricărei instanţe 

 
- care trebuie să fie respectate de orice persoană în cadrul oricărei instanţe 

În cadrul instanţelor, orice persoană este obligată: 
- să aibă o ţinută decentă şi o comportare cuviincioasă; 
- să nu aibă asupra sa arme sau alte obiecte ce pot fi folosite ca arme; 
- să păstreze ordinea şi disciplina şi să se abţină de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea 

instanţei. 
 

REGULI SPECIFICE 
care trebuie să fie respectate de către orice persoană atunci când se află la unul dintre compartimentele din 

cadrul instanţei 
 

LA REGISTRATURĂ 
Aici se depun cererile de chemare în judecată, precum şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele 

instanţei.  

 conformaţi-vă indicaţiilor date de grefierul de serviciu, în ceea ce priveşte numărul de exemplare 
necesare pentru cereri, categoriile de înscrisuri care se ataşează cererilor, cuantumul taxei de timbru pentru 
respectiva cerere, şi orice altă indicaţie; 

 respectaţi programul de lucru afişat la loc vizibil,  perioadele în care registratura nu are program de 
lucru cu publicul, acesta nu poate fi primit în incinta compartimentului pentru că ar perturba activitatea administrativă;  

 păstraţi o atitudine respectuoasă faţă de grefierii compartimentului, faţă de avocaţii prezenţi, faţă de 
grefierul de serviciu, faţă de orice altă persoană;  

 respectaţi regulile generale de politeţe când puneţi întrebări, vorbiţi pe un ton adecvat, aveţi răbdare 
până când grefierul vi se adresează;  

 declinaţi-vă identitatea, prezentaţi documentul care o atestă atunci când vă este cerut de către 
grefierul registrator  sau de grefierul de serviciu (de ex. când doriţi să depuneţi cererile de chemare în judecată, 
precum şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele instanţei), pentru  identificarea solicitantului, prin 
verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. 

 
ÎN SALA DE ŞEDINŢE 
Pentru o bună desfăşurare a şedinţei de judecată, ar trebui să consultaţi lista dosarelor care se judecă în 

ziua respectivă, listă afişată la intrarea sălii de şedinţe. În dreptul fiecărui dosar este trecut numărul de ordine sub 
care va fi strigat dosarul la acel termen. 

Atenţie 
Numărul de ordine sub care este trecut în listă dosarul se poate modifica la termenul următor, astfel că este 

necesară consultarea listei la fiecare înfăţişare. 

 Nu alimente, băuturi, telefoane mobile, pagere, sau animale ! 
1. Este interzis să aduceţi sau să consumaţi mâncare sau băutură în sala de şedinţă. 
2. Este permis accesul numai pentru animalele care însoţesc persoanele cu dizabilităţi. 
3. Trebuie să închideţi orice dispozitiv electronic care poate perturba procedurile judiciare (eventual, treceţi telefonul 
mobil pe modulul silenţios).  
4. Nu fotografiaţi, nu înregistraţi şedinţele de judecată decât cu acordul prealabil al preşedintelui completului de 
judecată şi în limitele impuse de acesta.  

 Nu arme ! 
1. Niciodată nu aduceţi un pistol, cuţit sau alte arme în clădirea instanţei sau în sala de şedinţă. S-ar putea să fiţi 
controlat cu ajutorul detectoarelor din dotarea instanţelor, înainte de a vi se permite accesul în clădire. 
2. Poartă arme numai jandarmii care asigură paza şi ordinea publică în cadrul instanţelor. 

  Nu copii ! 
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1. Vă rugăm să nu aduceţi copiii mai mici de zece ani în instanţă. Este posibil să vi se ceară să părăsească sala de 
şedinţa dacă fac gălăgie, plâng sau perturbă liniştea în orice mod. 
2. Nu există facilităţi de îngrijire a copilului în incinta instanţelor (dacă nu aveţi altă posibilitate, rugaţi un alt adult să 
vă însoţească pentru a putea supraveghea copilul în foaierul clădirii, în timp ce dumneavoastră sunteţi în sala de 
şedinţă). 
3. Unele proceduri judiciare sunt înregistrate audio-video şi orice zgomot poate perturba acurateţea înregistrărilor. 

  Fiţi respectuos ! 
1. Păstraţi liniştea în timp ce se desfăşoară şedinţa. 
2. Nu folosiţi cuvinte jignitoare, blasfemii, înjurături, limbaj obscen, rasist, defăimător (cu excepţia situaţiilor când e 
necesară repetarea cuvintelor respective în timpul cercetării judecătoreşti - de exemplu într-un proces de insultă, sau 
ultraj). Întotdeauna fiţi politicos, atunci când vorbiţi. 
3. Vorbiţi clar şi destul de tare pentru ca judecătorii şi grefierul de şedinţă să poată auzi şi consemna tot ceea ce 
spuneţi. Aceasta este cu atât mai necesar în timpul şedinţelor înregistrate audio-video. 
4. Abţineţi-vă de la orice gesturi, conduită sau comportament care arată sau poate sugera lipsă de respect faţă de 
instanţă, avocaţi, martori, grefierul de şedinţă, personalul care asigură paza sau faţă de orice alte persoane. 
5. Nu ridicaţi tonul (în mod necuviincios) când vă adresaţi instanţei. 
6. Când vă adresaţi judecătorului folosiţi sintagma "domnule preşedinte" sau "onorată instanţă". 
7. Adresaţi-vă părţii adverse doar prin intermediul instanţei, iar când vă referiţi la aceasta sau la avocatul său folosiţi 
sintagma "domnul" sau "doamna", respectiv "domnul/doamna avocat". Nu folosiţi prenumele persoanei,  ci numele 
de familie. 
8. Nu vă apropiaţi de masa completului de judecată fără permisiunea preşedintelui. Nu vă sprijiniţi braţele de masa 
completului, nu ţineţi mâinile în buzunare, nu mestecaţi gumă în timp ce vorbiţi cu instanţa. 
9. Nu intraţi şi ieşiţi în mod excesiv şi nu izbiţi uşile sălii de şedinţă. 
10. Evitaţi orice manifestare care să perturbe sau să distragă atenţia instanţei, avocaţilor, martorilor sau grefierului de 
şedinţă. 
11. Nici o persoană nu ar trebui, prin vreo expresie facială, mişcat de cap, sau orice altă conduită, să facă gesturi de 
aprobare sau de respingere a vreunei mărturii, declaraţii sau dispoziţii pe care a auzit-o în sala de şedinţă. 
12. Nu citiţi ziare, reviste sau cărţi în timpul desfăşurării şedinţei de judecată. 
13. Trataţi cu respect bunurile din sala de şedinţe, foaierul, orice alte spaţii din clădirea instanţei: nu murdăriţi, nu 
scrieţi peste afişe, nu scrijeliţi mobilierul. 

  Ţinuta vestimentară ! 
1. Toate persoanele prezente în sala de şedinţe şi în clădirea instanţei trebuie să fie curate, îmbrăcate decent şi într-
o manieră care arată demnitate şi respect faţă de instanţă. 
2. Deşi avocaţii şi consilierii juridici nu sunt obligaţi să poarte roba profesiei la judecătorii (este obligatorie numai la 
celelalte instanţe), ar fi totuşi potrivit să o poarte (dacă nu, măcar costum cu cravată- bărbaţii iar femeile ţinute 
potrivite).  
3. Ţinuta inacceptabilă include: pantaloni scurţi, tăiaţi sau colanţi, sandale gen papuci de plajă, pălării sau şepci, 
cămăşi ieşite din pantaloni sau descheiate, haine mulate indecent, îmbrăcăminte indicând afilierea la o bandă sau 
alte obiecte de îmbrăcăminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene sau cuvinte 
sugestive, slogane, sau imagini, inclusiv creaturi groteşti. Nu vor fi permise articolele de îmbrăcăminte sfâşiate, 
murdare şi zdrenţăroase, articolele de îmbrăcăminte provocatoare, sau purtate provocator. 

  Fiţi punctual ! 
1. Încercaţi să ajungeţi la instanţă cu câteva minute înainte de ora indicată pe citaţie ca oră de începere a şedinţei, 
ca să aveţi timpul necesar să găsiţi sala, numărul de ordine sub care va fi strigată cauza în care sunteţi implicat şi să 
studiaţi dosarul. După ce intră completul de judecată, numai în situaţii excepţionale  vi  se  va  mai  permite  
studierea 
dosarului (pentru asta trebuie să solicitaţi judecătorului care conduce şedinţa să vă permită să îl luaţi "la bară").  
2. Respectaţi dispoziţiile preşedintelui completului de a părăsi sala, în condiţiile în care nu mai sunt locuri disponibile 
sau în perioadele de suspendare a şedinţei.  
3. Ridicaţi-vă în momentul intrării completului de judecată şi rămâneţi ridicat până când preşedintele completului sau 
grefierul de şedinţă vă spune să şedeţi. Ridicaţi-vă în momentul în care completul de judecată declară închisă 
şedinţa şi iese din sală. 

  Documentele de identitate ! 
1. Aduceţi cu dumneavoastră documentele de identitate, pentru identificarea în faţa instanţei de judecată.  
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Nerespectarea unora dintre regulile de mai sus poate atrage îndepărtarea persoanei din sală sau 

aplicarea unei amenzi de la 100 lei la 1.000 lei RON în cazul proceselor penale (art. 283 Cod procedură 
penală) şi de la 30 lei la 200 lei RON (art. 187 Cod procedură civilă) ! 
 

LA ARHIVĂ 
1. Puteţi consulta dosarele şi registrele instanţei în cadrul acestui compartiment, conform programului de lucru afişat, 
pe baza unei cereri scrise, aprobate de şeful compartimentului arhivă, fiind necesară prezentarea unui act de 
identitate. 
2. Declinaţi-vă identitatea, prezentaţi documentul care o atestă atunci când vă este cerut de către grefierul arhivar, în 
vederea rezolvării cererii dumneavoastră. 
3.Respectaţi regulile generale de politeţe când puneţi întrebări, sau solicitaţi spre studiu un dosar, vorbiţi pe un ton 
adecvat, aveţi răbdare până când  grefierul-arhivar  vi se adresează.  
4. Este interzisă scoaterea din incinta instanţei a dosarelor, sublinierea sau adnotarea pe marginea înscrisurilor din 
dosare, detaşarea filelor acestora în timpul consultării lor. 
5.  Nu este permisă părăsirea arhivei cu dosarul sau detaşarea de acte din dosare (riscaţi să fiţi fi acuzat de 
săvârşirea infracţiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri).  
6. Cererea de consultare, aprobată (după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii 
sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia) se ataşează la dosarul consultat. 
7. Puteţi consulta dosare privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, 
precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor 
convorbirilor telefonice NUMAI DACĂ sunteţi parte în respectivul dosar, avocat sau reprezentant al unei părţi, expert 
sau interpret desemnat în cauză. In acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei 
care presupun confidenţialitate.  
8. Fotocopierea actelor din dosar este permisă doar cu încuviinţarea preşedintelui instanţei sau a judecătorului 
desemnat de acesta şi în prezenţa unui angajat al arhivei. 
 

LA BIROUL DE INFORMARE Şl RELAŢII PUBLICE 
• Aici puteţi depune cererile de furnizare a informaţiilor publice şi vi se înregistrează petiţiile adresate instanţei. 
• Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instanţei, adică luni, marţi, joi şi vineri, între orele 8.00 
– 16.00, iar miercuri, între orele 08.00-19.00. 
• Vi se furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate, astfel că e bine să explicaţi cât mai 
clar ce informaţie anume solicitaţi. 
• Dacă soluţionarea necesită un termen de răspuns, funcţie de volumul de informaţie solicitat, trebuie să aşteptaţi 30 
de zile. 
• Dacă cererea dumneavoastră este de competenţa altei instituţii, atunci va fi trimisă de către instanţă la respectiva 
instituţie.  
• Nu vi se va furniza o informaţie exceptată de la accesul publicului sau pe care instanţa nu o deţine. 
• În situaţia refuzului instanţei pe care îl consideraţi nejustificat, de a vă comunica o informaţie pe care o solicitaţi, 
puteţi face o reclamaţie administrativă preşedintelui instanţei care v-a refuzat, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea refuzului. 
Reclamaţia dumneavoastră va fi soluţionată de către comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la 
informaţiile de interes public, iar împotriva acestei soluţii puteţi face plângere la secţia de contencios administrativ a 
tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliaţi sau la tribunalul în a cărui rază teritorială se afla instanţa care v-a 
refuzat. 
Plângerea o puteţi face şi direct, la tribunalul competent, fără să vă mai adresaţi preşedintelui instanţei care v-a 
refuzat nejustificat. 
Hotărârea tribunalului este supusă recursului la Curtea de Apel. 
Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă. 
Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru. 
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ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA Şi FUNCŢIONAREA INSTANŢELOR 
• Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 
• Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor 
• Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 
• Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 
• Legea 544/2004 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
• Codul deontologic al magistraţilor 
• Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea 
• Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare 
• Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 
- Actele normative care reglementează organizarea instanţelor; 
- Organigramele instanţelor;  
- Bugetul şi bilanţul contabil (extras);  
- Buletin informativ;  
- Raportul periodic de activitate;  
- Registrele din arhivele instanţelor;  
- Listele şedinţelor de judecată; 
- Declaraţiile de avere;  
- Ordinele preşedinţilor instanţelor, în condiţiile legii; 
- Hotărârile pronunţate de către instanţe - rezumate. 
 

Link-uri utile: 
http://www.just.ro  
http://www.csm1909.ro  
http://www.scj.ro 
 

http://www.just.ro/
http://www.csm1/
http://www.csm1/
http://www.scj.ro/

