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Biroul de Informare şi Relaţii Publice este organizat şi funcţionează 

conform normelor specifice stabilite în  art. 78 – 82 din Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005, cu 
modificările ulterioare, a dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public, O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de 
înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, „Ghidul privind relaţia dintre sistemul 
judiciar din România şi mass–media”, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 482 din 1 iunie 2012, cu modificările 
şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 573 din 06 mai 2014   şi „Strategia de comunicare  a C.S.M. 
şi sistemul judiciar din România” aprobata prin H.C.S.M. din 13 dec 2007  . 

 Biroul  asigură: 
- legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în 

masă în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare în 
condiţiile legii, altele decât cele strict specifice desfăşurării 
procedurilor judiciare, 

- activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii   
 

Activitatea desfăşurată în temeiul Legii nr. 544/2001 
 
Legea nr. 544/2001 dă posibilitatea oricărei persoane, să solicite şi să 

obţină informaţii de interes public, obligând în egală măsură instanţa să 
asigure la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, punerea la dispoziţie 
a informaţiilor care pot fi aduse la cunoştinţă publică în limitele legii. 

În acest sens, au fost publicate şi actualizate pe pagina de internet a 
instanţei şi la punctele de informare,  informaţiile prevăzute la art. 5 din 
Legea nr. 544/2001, s-au oferit la cerere informaţii de interes public în 
condiţiile legii şi s-au indicat justiţiabililor modalităţile de sesizare a 
instanţei. Cererile de informaţii publice au fost rezolvate favorabil şi în 
termenul prevăzut de lege, cu respectarea riguroasă a normelor privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 



 
 

Situaţia se prezintă astfel:  
Numărul total de solicitări  - 263(232 adresate verbal) 
a) Numărul total 31 (adresate in scris) .  
b) Numărul total de solicitări departajate pe domenii de interese 

(adresate  în scris) ; 
- date statistice - 7 
- copii hotărâri şi alte înscrisuri – 9 
- cereri acreditare – 9 
- informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 -  1 
- alte cereri -5 

         c) Numărul de solicitări rezolvate favorabil - 31: 
d) Numărul de solicitări respinse - 0  
e) Numărul solicitărilor adresate în scris; din care:  
         - pe suport de hârtie - 10 
         - pe suport electronic – 21 
f) Numărul de solicitări adresate de persoane fizice ( în scris) – 

24 
g) Numărul de solicitări adresate de persoane juridice - 7 
h) Numărul de reclamaţii administrative - 0 
- rezolvate favorabil - 0 
- respinse - 0 
i) Numărul de plângeri in instanţa: 
- rezolvate favorabil - 0 
- respinse – 0 
- in curs de soluţionare -0 

j) Costurile totale ale biroului de informare şi relaţii publice,  nu pot fi 
estimate individual, deoarece contabilizarea acestora se face pe total 
instanţă. 

k) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor 
de interes public solicitate – 0 

l) Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – 
documentare – 0.  

Faţă de anul 2017 în anul 2018 avem o scădere a numărului  de 
solicitări de informaţii de interes public, adresate în scris, de la 38 la 31 . 

Numărul cererilor adresate verbal –232 
Solicitărilor verbale, li s-a dat răspuns de îndată, ele vizând 

informaţiile furnizate jurnaliştilor (termene, pronunţări şi alte informaţii cu 
privire la activitatea de judecată ) şi justiţiabililor care se adresează direct 
biroului, personal ori prin telefon. Solicitările  justiţiabililor au vizat, 
informaţii referitoare la  cererile ce pot fi adresate instanţei ( acţiuni, căi de 
atac, cereri de recuzare, cereri de strămutare, cereri de suspendare, ajutor 
public judiciar, expertiză şi altele. 



Documentele de interes public puse la dispoziţia justiţiabililor la 
punctul de informare documentare, pot fi consultate zilnic de persoanele 
interesate.  

În ceea ce priveşte comunicarea  cu mass-media şi în anul precedent s-
a înregistrat o bună gestionare a activităţii, urmărindu-se totodată,   
îmbunătăţirea continuă a imaginii publice a instanţei . 

Majoritatea informaţiilor către reprezentanţii mass-media, au fost 
furnizate verbal, prin comunicare directă, prin interviuri televizate sau prin 
comunicare telefonică, asigurându-se un raport de proporţionalitate între 
limitele accesului la informaţiile de interes public şi protecţia valorilor 
sociale ocrotite. 

 În anul  2018, a fost  organizată o conferinţă de presă şi  s-a  emis un 
comunicat de presă . 

Zilnic, s-a urmărit reflectarea în mass-media a imaginii instanţei, atât 
cu privire la activitatea judiciară cât şi la resursele umane, nefiind 
identificate materiale eronate, care să impună exprimarea poziţiei instanţei 
faţă de problemele semnalate. 

 
Activitatea de soluţionare a petiţiilor ( O.G. nr. 27/2002) 

 
În cursul anului 2018 au fost înregistrate la Tribunalul Botoşani un 

număr de 67 petiţii: 
Situaţia petiţiilor: 
-  total  petiţii  - 67 ; 
-  petiţii greşit îndreptate  - 0  
-  petiţii clasate   -0 
-  petiţii conexate   -1(nr. 58/R2018 conexată la nr. 57/r/2019,) 
-  petiţii pentru care s-a prelungit termenul de soluţionare -0; 
-  petiţii adresate de persoane fizice – 66 
-  petiţii adresate de persoane juridice - 1 (nr.36/R/2018) 
-  petiţii adresate pe suport de hârtie - 57 
- petiţii adresate în format electronic - 10(nr.3,4,8,10,14,16.21,25,32 şi  

35/R2018 ), ; 
-  petiţii adresate direct conducerii instanţei – 61 

        - petiţii adresate, Consiliului Superior al Magistraturii, redirecţionate 
instanţei -2 (nr.9 şi nr. 51/R/2018 ). 
        - petiţii adresate Ministerului Justiţiei şi redirecţionate instanţei -2 (nr. 
15 şi nr. 48R/2018), 
        - petiţii adresate Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani şi 
redirecţionate instanţei – 2 (nr. 17 şi nr. 29R/2018) 

Petiţiile au vizat nemulţumiri legate de: 
•  redactarea şi comunicarea cu întârziere a hotărârilor, 
•  modul de soluţionare a cauzelor – cu referire la soluţii deja pronunţate 

ori aflate în căile de atac  (în acest din urmă caz solicitându-se conducerii  



instanţei  verificarea activităţii  completelor de judecată sau chiar examinarea  
hotărârilor pronunţate), 

• alte aspecte care ţin exclusiv de activitatea judiciare . 
Pentru aspectele vizând activitatea administrativă a instanţei s-a 

intervenit în limitele legale şi de competenţă iar în ceea ce priveşte aspectele 
de judecată, petiţionarilor li s-a explicat în ce cadru pot să-şi exercite 
drepturile procesuale pe care le au.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Faţă de fiecare petiţie în parte s-au făcut verificările corespunzătoare, 
formulându-se apoi răspunsuri cât mai pertinente, în funcţie de aspectele 
sesizate. 
        Se constată că nemulţumirile petenţilor rămân aceleaşi. 

Faţă de anul 2017 în anul 2018 avem o creştere  a numărului de petiţii 
de la  62 la 67.  
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