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Biroul de informare şi relaţii publice asigură, legăturile instanţei cu 

publicul şi cu mijloacele  de comunicare în masă în vederea garantării 
transparenţei judiciare (Legea nr. 544/2001), activitatea de înregistrare şi 
soluţionare a petiţiilor (O.G.nr.27/2002),  precum şi respectarea obligaţiilor 
ce revin instanţei cu privire la asigurarea securităţii prelucrărilor de  date cu 
caracter personal ( Legea nr. 677/2001).     

Biroul are şi atribuţii de informare a magistraţilor cu privire la actele 
normative apărute zilnic în Monitorul Oficial. 

 
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 persoanei interesate informaţiile de interes public 
solicitate, şi să dea publicităţii din oficiu o serie de informaţii prevăzute de 
lege. 

În acest sens au fost  publicate şi actualizate pe pagina de internet a 
instanţei şi la afişierul biroului,  informaţiile prevăzute la art. 5 (din Legea 
nr. 544/2001) precum şi  alte materiale informative utile celor interesaţi. 

Dorindu-se menţinerea unei bune colaborări cu presa, şi în anul 
precedent s-a acordat atenţia cuvenită  reprezentanţilor mass-media, 
continuându-se practica  întâlnirilor săptămânale între aceştia şi  purtătorul 
de cuvânt, în cadrul cărora, au fost puse în discuţie nu numai solicitările 
venite din partea presei ci şi activităţile  ce s-au impus a fi mediatizate - fără 
a ţine o evidenţă statistică în acest sens. Materialele publicate ulterior nu au 
cuprins afirmaţii false cu referire la  imaginea instanţei, care să determine o 
corectură corespunzătoare fie pe calea precizărilor fie pe calea dreptului la 
replică.  



 
Majoritatea cererilor venite din partea jurnaliştilor au fost adresate 

verbal, doar una fiind formulată în scris. 
 
Situaţia solicitărilor  
 
În anul precedent s-a răspuns la aproximativ  722  solicitări  formulate 

în temeiul Legii nr. 544/2001, doar 3 dintre acestea au fost adresate în scris 
iar 719 verbal sau telefonic. 

În acest număr sunt incluse şi nemulţumirile justiţiabililor faţă de actul 
de justiţie ( fără petenţii care au formulat memorii în temeiul O. G. nr. 
27/2002), dat fiind faptul că prin răspunsul primit au fost informaţi cu privire 
la modalităţile de verificare a activităţii magistraţilor ori a hotărârilor 
judecătoreşti sau cu privire la unele cereri care pot fi adresate completului de 
judecată şi nu judecătorilor care deţin funcţii de conducere. 
Nr. total de solicitări adresate în scris  - 3  
Departajate pe domenii de interese  
       - date statistice        -1 
       - soluţia pronunţată -1 
       - date cu privire la implementarea Legii nr. 272/2004  -1 
Nr. de solicitări rezolvate favorabil    - 3 
Nr. de solicitări respinse     -  0 
Nr. de solicitări adresate în scris - 3, 

  - pe suport de hârtie     - 3 
  - pe suport electronic -  0 

Nr. de solicitări adresate de persoane fizice      - 1 
Nr. de solicitări adresate de persoane juridice   - 2 
Nr. de reclamaţii administrative     - 0 
Nr. de plângeri în instanţă     - 0 
       Cheltuielile privind buna funcţionare a biroului nu pot fi estimate 
individual deoarece contabilizarea acestora se face pe total instanţă . 

În perioada analizată nu s-au încasat sume pentru copierea unor 
materiale conţinând informaţii de interes public. 

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

După cum rezultă de mai sus, majoritatea informaţiilor au fost solicitate 
verbal răspunsul fiind furnizat pe loc. 

Solicitările verbale din partea justiţiabililor au vizat: informaţii 
referitoare la cererile ce pot fi adresate instanţei, comunicarea actelor de 
procedură, strămutarea cauzei, recuzarea completului, reprezentarea 
asistenţa judiciară, suspendarea judecăţii, expertiză, mijloacele de verificare 
a legalităţii şi temeiniciei unei hotărâri, programul de audienţă, eliberarea  



 
 
copiilor, certificatelor, pronunţări, termene acordate, şi alte informaţii 

referitoare la activitatea instanţei. 
Faţă de anul 2007 în anul 2008 s-a înregistrat o scădere a numărului de 

solicitări de informaţii de interes public adresate în scris, de la 7 la 3, însă a 
crescut numărul de informaţii solicitate verbal, de la aproximativ 699 la 
aproximativ   722    . 

Putem afirma că şi în anul precedent activitatea de informare a 
satisfăcut cerinţele legislative în acest domeniu. 

 
Activitatea de soluţionare a petiţiilor (O.G.nr.27/2002) 
 
În cursul anului 2008 au fost înregistrate la Tribunalul Botoşani un 

număr de  79   petiţii. 
Situaţia petiţiilor: 
-Nr. total de petiţii     - 79 
-Nr. petiţii greşit îndreptate   - 0 
-Nr. petiţii clasate    -  0 
-Nr. petiţii conexate   - 1 
-Nr. petiţii pentru care s-a prelungi termenul de soluţionare -  0 
-Nr. petiţii adresate de persoane fizice   - 78 
-Nr. petiţii adresate de organizaţii legal constituite -1 
-Nr. petiţii adresate pe suport de hârtie - 79 
Nr. petiţii adresate în format electronic  - 0 
                         Petiţiile au fost trimise prin intermediul: 
                                             -Curţii de Apel  -  2 
                                             -Ministerului Justiţiei  -  3 
                                             -Consiliului Superior al Magistraturii -13 
                                             -Preşedinţiei României  - 2 
                                             -Ministerul Public    - 1 
                                             -Guvernul României   - 1  
                                             -Adresate direct conducerii tribunalului - 57 
Au făcut obiectul memoriilor nemulţumiri legate de trimiterea dosarelor 

cu întârziere în căile de atac, tergiversarea soluţionării cauzelor, 
comunicarea cu întârziere a hotărârilor, pretinsa favorizare a celeilalte părţi 
la admiterea şi administrarea probelor, procedura de citare, şi nemulţumiri 
faţă de modul de soluţionare a cauzelor - referindu-se la soluţii deja 
pronunţate ori la cauze aflate în curs de judecată - solicitând conducerii 
instanţei să verifice activitatea completului de judecată ori să analizeze 
hotărârile menţionate în memoriu. 



Acolo unde a fost cazul, prin răspunsul comunicat s-a făcut referire la 
principiul independenţei judecătoreşti, şi la mijloacele puse la dispoziţia 
părţilor pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei unei hotărâri iar în 
situaţiile în care legea ne permite, s-a luat măsura rezolvării nemulţumirilor 
petenţilor . 

Au fost situaţii când răspunsurile comunicate au cuprins şi lămuriri faţă 
de unele dispoziţii legislative. 

Legat de fiecare petiţie în parte s-a 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 2007 în anul 2008 avem o scădere a numărului de petiţii de 

la 96   la  79 . 
 
Activitatea desfăşurată în temeiul Legii nr. 677/2001 
 
Informaţii cu privire la calitatea instanţei de operator de date cu caracter 

personal precum şi cu privire la drepturile recunoscute de lege în special - 
dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, şi dreptul 
la informare - pot fi găsite pe pagina de internet a instanţei, la afişierul 
biroului şi la arhivele instanţei. 

În anul precedent instanţa nu s-a confruntat cu exercitarea drepturilor 
stabilite în capitolul IV din Legea nr. 677/2001 ( dreptul de acces la date, 
dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul la 
informare). 

Actele şi lucrările emise  care cuprind date cu caracter personal conţin 
numărul de înregistrare ca operator. 

 Date statistice 
-Nr. de notificări în anul precedent - 2 
-Nr.de transferuri efectuate în străinătate - 0 
-Nr. de solicitări de acces, conform art. 13 din Legea nr. 677/2001 - 0 
-Nr. de solicitări de rectificare, modificare, actualizare sau ştergere a 

datelor cu caracter personal, conform art.  14 din Legea nr. 677/2001 - 0 
-Nr. de opoziţii, conform art. 15 din Legea nr. 677/2001 - 0 
Natura datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi categoriile de 

persoane vizate au fost comunicate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor ce Caracter Personal în februarie 2008. 

Măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru păstrarea 
confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal luate la nivelul 
tribunalului, sunt în conformitate cu cerinţele minime de securitate a 
prelucrărilor de date personale. 

 



 Obiective: 
- perfecţionarea continuă a activităţii de relaţii publice, 
- menţinerea unei bune colaborări cu compartimentele din cadrul 

tribunalului şi cu celelalte instanţe, în scopul informării corecte a publicului 
şi a soluţionării cererilor în termenul  şi în condiţiile dispoziţiilor legale. 

  
 Necesar 
Montarea unui post telefonic în linie directă cu reţeaua urbană pentru a 

crea şi asigura o comunicare promptă cu mass-media. 
 
 
Consilier, 
Chiabac Liliana 


