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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 
 
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 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. 


