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Biroul de Informare şi Relaţii Publice este organizat şi funcţionează 

conform normelor specifice stabilite în  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 şi  ale O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de înregistrare şi 
soluţionare a petiţiilor. 

 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, 
- respectarea obligaţiilor ce revin instanţei cu privire la asigurarea 

securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal. 
 

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 afişierul biroului,  informaţiile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 
544/2001 precum  şi alte materiale informative utile celor interesaţi. 

Cererile de informaţii publice au fost rezolvate favorabil şi în termenul 
prevăzut de lege. Toate informaţiile furnizate au respectat imperativele 
impuse de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 
Situaţia se prezintă astfel:  
 
Total cereri ( cereri formulate în scris) - 6 



Departajate pe domenii de interese: 
       -date statistice  - 2 
       -copii  hotărâri şi alte documente  - 3 
       -accesibilizarea spaţiului public  -1 
-nr. de solicitări rezolvate favorabil    – 6 
-nr. de solicitări respinse    - 0 
-nr. de solicitări adresate în scris    - 6 
             - pe suport de hârtie      - 2 
             - pe suport electronic    - 4 
-nr. de solicitări adresate de persoane juridice    – 4 
-nr. de solicitări adresate de persoane fizice    - 2 
-nr. total de reclamaţii    – 0 
-nr. de plângeri în instanţă    – 0 
 Faţă de anul 2012 în anul 2013 avem o scădere a numărului de solicitări 

de informaţii de interes public adresate în scris de la 9 la 6. 
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 justiţiabililor la punctul 

de informare documentare, pot fi consultate zilnic de persoanele interesate.  
 Solicitărilor verbale, li s-a dat răspuns de îndată, ele vizând ca şi în 

anii anteriori, 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. Cererile adresate verbal şi 
neînregistrate au fost în medie 5 pe zi. 

 Informaţiile către reprezentanţii mass- media,  au fost furnizate  verbal, 
prin interviuri televizate sau prin comunicare telefonică şi prin intermediul e-
mail-lui. 

 Materialele apărute în presă au reflectat situaţia reală, fără note cu 
caracter tendenţios, cu excepţia unei emisiuni TV în cadrul căreia s-a făcut 
aprecieri asupra modului de soluţionare a unor dosare, impunându-se 
exercitarea dreptului la replică.  

În data de 4 ianuarie 2013  a avut loc o  conferinţă de presă, susţinută de 
doamna judecător Manole Anitta Maria, Preşedintele Tribunalului Botoşani.               
Jurnaliştii prezenţi au fost interesaţi de planurile doamnei preşedinte la 
început de mandat, de  organigrama instanţei, volumul de activitate şi 
procedura medierii.  Au răspuns invitaţiei, reprezentanţii tuturor publicaţiilor 
locale şi posturilor TV invitate. 

 



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

În cursul anului 2013 au fost înregistrate la Tribunalul Botoşani un 
număr de 56 petiţii: 

Situaţia petiţiilor: 
- total  petiţii  - 56 ; 
- petiţii greşit îndreptate  - 0; 
- petiţii clasate   -0; 
- petiţii conexate   -0; 
- petiţii pentru care s-a prelungit termenul de soluţionare -0; 
- petiţii adresate de persoane fizice – 55; 
- petiţii adresate de organizaţii legal constituite  - 1; 
- petiţii adresate pe suport de hârtie - 53; 
- petiţii adresate în format electronic  -3. 
- petiţii adresate direct conducerii instanţei – 55 
- petiţii adresate Administraţiei Prezidenţiale, redirecţionate instanţei - 1  
Petiţiile au vizat nemulţumiri legate de redactarea cu întârziere a 

hotărârilor, stabilirea primului termen de judecată, 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 şi alte 
aspecte care ţin exclusiv de activitatea de judecată. 

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, inclusiv prin lămurirea unor dispoziţii 
legale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
       Legat 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 2012 în anul 2013 avem o creştere  a numărului de petiţii 
de la   37 la 56.  

 
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 . 



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

Natura datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi categoriile de 
persoane vizate au fost comunicate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în condiţiile legii. 

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.  

Nu au fost cazuri în care instanţa să se confrunte cu exercitarea, de către 
persoanele vizate, a drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 ( dreptul de 
acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul la informare). 

 
Expert BIRP, 
Chiabac Liliana 

 
 
 


