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 În data de 25 octombrie 2017 aniversăm Ziua Europeană a Justiţiei 

Civile. 

Pentru a marca acest eveniment, Curtea de Apel Târgu-Mureş, în 

colaborare cu Tribunalul Specializat Mureș și cu Judecătoria Târgu-Mureș,  

organizează acțiuni ce se înscriu în inițiativa „porților deschise”.  

Apreciem că participarea la aceste acțiuni reflectă efortul comun de 

definire a justiției ca spațiu de afirmare a drepturilor cetățenilor, de stabilire și 

dezvoltare a relației de încredere între cei ce înfăptuiesc actul de justiție - 

magistrații și beneficiarii acestuia - justițiabilii.  

Evenimentul este organizat în cadrul Planului de Acţiuni pentru reforma 

sistemului judiciar, adoptat prin H.G. nr. 232/2005 şi are în vedere „asigurarea 

transparenţei actului de justiţie”, urmărind crearea unei imagini reale asupra 

condiţiilor în care judecătorii își desfășoară activitatea, asupra etapelor pe care le 

parcurge un dosar, de la înregistrare până la soluţionare, asupra structurii 

instanțelor judecătorești, asupra drepturilor pe care legea ni le conferă, cât și 

asupra obligațiilor pe care trebuie să le respectăm. 

 În programul de desfășurare al evenimentului sunt incluse dezbateri 

importante: 

 În intervalul orar 9
00

 – 10
00, 

 „Accesul liber la justiție – 

Mecanisme judiciare” – adresată cetățenilor; 



 
 

  R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ 
 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 
 

Adresa: Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr.1, judeţul Mureş 

Telefon 0265-263.694, fax 0265-269.199, email ca-tgmures@just.ro 
 

 În intervalul orar 10
00

 – 11
00

,  „Instanțele și legea în cuvinte 

cheie”, „Ce drepturi și obligații avem? De ce?” – adresată elevilor 

de gimnaziu; 

 În intervalul orar 11
30

 – 12
30

,  „Instanțele și legea în cuvinte 

cheie”, „Ce drepturi și obligații avem? De ce?” – adresată elevilor 

de liceu; 

 De la ora 13
00

, „Judecător, procuror sau avocat? Profesie – rațiune 

– pasiune” – adresată studenților. 

  Dezbaterile adresate elevilor de gimnaziu, respectiv de liceu, vor fi 

adaptate potrivit vârstei și nivelului de pregătire al acestora.  

De asemenea, după încheierea dezbaterilor mai înainte enumerate, vor fi 

prezentate, pentru fiecare grup, sălile de judecată, cu explicații din partea 

judecătorilor.  
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