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TRIBUNALUL BOTOŞANI 
 
 
 
 
 

RAPORTUL  DE  ACTIVITATE AL 
BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

PE ANUL 2007 
 
 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice este organizat şi 
funcţionează în temeiul Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile 
publice, şi a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor 
judecătoreşti.  

Biroul reprezintă sursa oficială de informaţie atât pentru 
justiţiabili cât şi pentru reprezentanţii  mijloacelor de comunicare în masă, 
având  un rol deosebit de important în formarea atitudinii societăţii civile  
faţă de întreaga activitate desfăşurată de instanţă. 

 
Activitatea desfăşurată în temeiul legii nr. 544/2001 

 
Legea nr. 544/2001 reprezintă un instrument la îndemâna oricărei 

persoane cu care se poate accesa  informaţiile care privesc sau rezultă din 
activitatea instanţei, obligând  în acelaşi timp pe furnizorii de informaţie 
să respecte principiul general al transparenţei în activitatea desfăşurată. 

Asigurarea din oficiu a accesului la informaţiile de interes public 
s-a făcut prin publicarea şi actualizarea pe pagina de internet a instanţei şi 
la afişierul biroului, a informaţiilor   prevăzute la articolul nr. 5 din Legea 
nr. 544/2001, precum şi a altor informaţii considerate utile justiţiabililor. 

O altă modalitate de informare a publicului interesat de actul de 
justiţie, este concretizată în facilitarea participării jurnaliştilor la 
dezbaterile din sălile de judecată, ocazie cu care pot prelua direct 
informaţii, spre a fi  publicate ulterior în mijloacele de comunicare în 
masă. 

Conştientizând  capacitatea  semnificativă de procesare şi 
amplificare a informaţiei preluata de mass– media, şi în anul 2007 s-a 
urmărit menţinerea unor relaţii bune de  colaborare cu jurnaliştii, în scopul 
de a informa corect cetăţeanul prin materialele ce au cuprins referiri la 
actul de justiţie. 

 În acest sens s-a urmărit zilnic reacţia presei faţă de activitatea 
instanţei, iar atunci când s-a impus au fost formulate precizări la articolele 
apărute în presă. Au fost trimise spre publicare două precizări.  
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Trebuie subliniat că, un rol  important în activitatea de 
comunicare l–a avut conducătorul biroului care în cadrul întâlnirilor 
săptămânale cu jurnaliştii pe lângă răspunsurile furnizate la solicitările  
acestora a ţinut să informeze cu promptitudine şi în timp util asupra 
tuturor activităţilor ce s-a impus a fi mediatizate, fără a ţine o evidenţă 
statistică în acest sens. 

Majoritatea cererilor venite din parte jurnaliştilor au fost adresate 
verbal având ca obiect diverse solicitări cum ar fi: soluţiile pronunţate în 
anumite cauze, termene acordate, susţinerea unor examene, numărul 
personalului şi altele, în scris fiind formulate doar două cereri.  

Furnizarea informaţiilor la cererea justiţiabililor şi a presei s-a 
făcut în termenul şi condiţiile impuse de lege nr. 544/2001, cu respectarea 
normelor  privind protecţia datelor cu caracter personal, a prezumţiei de 
nevinovăţie care guvernează întreaga durată a procesului, a principiului 
confidenţialităţii – aici avem în vedere  datele referitoare la minori, şi la 
unele autorizaţii emise de instanţă care nu pot fi făcute public .  

În anul precedent s-a răspuns la aproximativ 706 solicitări 
formulate în temeiul legii nr. 544/2001, 31 dintre acestea au fost din partea 
jurnaliştilor. Doar 7 solicitări au fost adresate în scris celelalte fiind 
adresate verbal. În acest număr sunt  incluse şi nemulţumirile  
justiţiabililor faţă de unele aspecte legate de actul de justiţie (fără petenţii 
ce au formulat  memorii în scris, 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.  

 
                                Date statistice 
 
Numărul total de solicitări adresate în scris – 7 (două dintre 

acestea au fost formulate de către jurnalişti) 
Departajate pe domenii de interese; 
– date statistice – 3 
– raportul de activitate al tribunalului pe anul 2006 – 1 
– alte informaţii – 3 
Numărul de solicitări rezolvate favorabil – 7, 
Numărul de solicitări respinse – 0, 
 
Numărul de solicitări adresate în scris – 7, 

- pe suport de hârtie – 6, 
- pe suport electronic – 1, 

Numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 7, 
Numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 0, 
Numărul de reclamaţii administrative – 0, 
Numărul de plângeri în instanţă – 0 



 3 

Cheltuielile privind buna funcţionare a biroului nu pot fi estimate 
individual deoarece contabilizarea acestora se face pe total instanţă, 
nefiind contabilizate pe birou. 

În anul precedent nu s-a încasat sume pentru copierea unor 
materiale conţinând informaţii de interes public. 

Documentele puse la dispoziţia publicului la punctul de informare 
documentare au fost consultate de un număr considerabil de persoane. 

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

 Numai în cazurile în care informaţiile solicitate nu au fost 
disponibile pe loc, persoanele au fost îndrumate să se adreseze în scris.  

Solicitările verbale din partea justiţiabililor au vizat; informaţii 
referitoare la cererile ce pot fi adresate instanţei ( cuprins şi competenţa 
de soluţionare), comunicarea actelor de procedură, strămutarea cauzei, 
recuzarea completului,  reprezentarea, asistenţa juridică, suspendarea 
judecăţii, îndreptarea lămurirea şi completarea hotărârii, expertiză,  
mijloacele de verificare a legalităţii şi temeiniciei unei hotărâri, 
programul de audienţă, eliberarea copiilor,certificatelor şi alte informaţii 
referitoare la activitatea instanţei . 

Atunci când justiţiabilii  au solicitat consultanţă juridică au fost 
îndrumaţi să consulte un avocat, informânduii în acelaşi timp  că au 
posibilitatea de a fi asistaţi din oficiu în condiţiile prevăzute de lege. 

 Putem afirma că şi în anul precedent s-a urmărit ca activitatea de 
informare  să satisfacă cerinţele constituţionale cu privire la dreptul la 
informaţie. 

Faţă de anul 2006 în anul 2007 s-a înregistrat o  scădere  a 
numărului de solicitări de informaţii de interes public adresate în scris – 
de la 22 la 7 – însă a crescut numărul  informaţiilor solicitate verbal, de la 
aproximativ 500 la aproximativ 699 (dintre acestea 31 au fost din partea 
reprezentanţilor mass–media). 

 
               Activitatea de soluţionare a petiţiilor 
 
În cursul anului 2007 au fost înregistrate la Tribunalul Botoşani 

un număr de  96    petiţii. 
–Nr. total de petiţii       –  96 
–Nr. petiţii greşit îndreptate – 0 
–Nr. petiţii clasate     – 2 
–Nr. petiţii conexate  – 0 
–Nr. petiţii pentru care s-a prelungit termenul de comunicare – 0 
–Nr. petiţii adresate de persoane juridice      – 0 
–Nr. petiţii adresate de organizaţii legal constituite    – 0 
–Nr. petiţiilor adresate pe suport de hârtie   – 95 
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–Nr. petiţiilor adresate în format electronic – 1 
Petiţiile au fost adresate prin intermediul: 
–Curţii de Apel Suceava   – 10 
–Ministerului Justiţiei   – 5 
–Consiliului Superior al Magistraturii   – 13 
– Preşedinţiei României    – 1 
–Adresate direct conducerii tribunalului    – 67 
Analizând petiţiile înregistrate, s-a constatat că majoritatea 

petenţilor au fost nemulţumiţi 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 aceste situaţii prin răspunsul comunicat s-a făcut referire la 
principiul independenţei judecătoreşti, şi la mijloacele procesuale puse la 
dispoziţia părţilor pentru verificarea  legalităţii şi temeiniciei unei 
hotărâri . 

Au făcut obiectul memoriilor şi nemulţumiri legate de trimiterea 
dosarelor cu întârziere în căile de atac, tergiversarea soluţionării 
cauzelor, comunicare cu întârziere a hotărârilor, pretinsa favorizare a 
celeilalte părţi la admiterea şi administrarea probelor, procedura de 
citare, atitudinea unor funcţionari faţă de justiţiabili şi alte aspecte. 

În situaţiile în care legea ne permite, în urma unor sesizări s-a luat 
măsura rezolvării nemulţumirilor  petenţilor în ceea ce priveşte 
comunicarea hotărârilor, comunicarea termenelor de judecată, 
comunicare unor copii ale actelor existente la dosarul cauzei şi trimiterea 
cauzei în căile de atac. 

 Atunci când s-a impus, au fost şi răspunsuri ce au cuprins 
lămuriri faţă de  unele dispoziţii legislative.  

Petiţiile au fost analizate în condiţiile reglementărilor în vigoare, 
urmărindu-se ca fiecare răspuns să fie comunicat în termenul prevăzut de 
O.G.nr. 27/2002 şi  să satisfacă cerinţele  petentului. 

Făcând o comparaţie între sesizările din anii precedenţi şi cele 
înregistrate în anul acesta se constată că nemulţumirile petenţilor rămân 
aceleaşi. 

Faţă de anul 2006 în anul 2007 avem o scădere a numărului de 
petiţii de la  126  la  96. 

Considerăm că diminuarea numărului de petiţii în anul 2007 se 
datorează faptului că atât celor care s-au adresat verbal biroului cât şi 
celor care s-au adresat în scris solicitând intervenţia conducerii instanţei 
în actul de justiţie, prin răspunsul comunicat  s-a arătat limitele 
competenţei administrative.  

Activitatea de audienţă la nivelul conducerii a fost continuată şi în 
cursul anului precedent. Au fost înregistrate 9 cereri de audienţă, 8 dintre 
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acestea fiind din partea deţinuţilor. Doi dintre deţinuţi nu     s-au mai 
prezentat la termenul  stabilit. 

 
  Activitatea desfăşurată în temeiul Legii nr. 677/2001 
 
În conformitate cu art. 24 alin.2 din Legea nr. 677/2001, 

Tribunalul Botoşani a fost înscris în registrul de evidenţă a operatorilor 
de date cu caracter personal (ţinut de avocatul poporului) la numărul 
2938. 

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 şi la afişierul biroului. 

Gradul  de îndeplinire a obligaţiilor ce revin instanţei  cu privire la  
prelucrarea datelor cu caracter personal a fost comunicat trimestrial 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

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

S-a urmărit cu responsabilitate ca prelucrarea datelor cu caracter 
personal să se facă în condiţiile legii. 

                                       
Date statistice 

                             
          –numărul de notificări în anul precedent   –   0 
          –numărul de transferuri efectuate în străinătate   –  0 
          –numărul de solicitări de acces, conform art. 13 din Legea 

nr. 677/2001 – 0 
          – numărul de solicitări de rectificare, modificare, 

actualizare sau ştergere a datelor cu caracter personal, conform art. 14 
din Legea nr. 677/2001 – 0 

           –  numărul 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 prin  notificările 
trimise în decembrie 2006 Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru păstrarea 
confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal luate la 
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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 condiţiile dispoziţiilor 
legale. Pentru atingerea acestui obiectiv ar fi necesar ca biroul să fie 
informat  cu privire la activităţile de interes public desfăşurate în cadrul 
tribunalului . 

 
                      Necesar 

 Montarea unui post telefonic în linie directă cu reţeaua urbană pentru o 
comunicare  mai promptă cu mass–media. 

 
 
 
 
                                    Consilier 
                               Chiabac Liliana 
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