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 Ziua Europeană a Justiţiei Civile a fost marcată, pentru prima oară, în 
anul 2003, la inițiativa comună a Comisiei Europene și a Consiliului Europei. 

Ca în fiecare an, Curtea de Apel Târgu-Mureş, organizează, în data de 
25 octombrie, acțiuni ce se înscriu în inițiativa „porților deschise”, pentru a 
celebra Ziua Europeană a Justiției Civile.  

Experiența anilor trecuți ne permite să considerăm 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. 

Și în acest an, acțiunile desfășurate de Curtea de Apel Târgu-Mureș se 
înscriu în scopul pentru care s-a stabilit sărbătorirea, la data de 25 octombrie, a 
Zilei Europene a Justiției Civile, și anume apropierea justiţiei civile de cetăţeni 
şi extinderea sferei de înţelegere a actului de justiţie.  

Transparența actului de justiție nu este doar un concept de actualitate, ci 
reprezintă un obiectiv prevăzut în Planul de Acţiuni pentru reforma sistemului 
judiciar, adoptat prin H.G. nr. 232/2005. Concretizarea acestuia presupune nu 
numai deschiderea justiției către cetățeni, ci și conturarea unei imagini reale 
asupra condiţiilor concrete în care instanțele și judecătorii își desfășoară 
activitatea. 

 În programul de desfășurare a acțiunilor pentru marcarea Zilei Europene a 
Justiției Civile sunt incluse prezentări și dezbateri interactive pe o temă 
generoasă, a cărei cunoaștere este importantă pentru cetățeni:  

Dreptul la liberă exprimare, dreptul la informare, dreptul la propria 
imagine; între „adevărat” și „fals” – concepte obiective/subiective. 
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 Prezentările și dezbaterile vor fi adaptate vârstei și nivelului de pregătire 
al participanților, desfășurându-se după următorul program: 

 în intervalul orar 1000 – 1045 pentru elevii de gimnaziu; 
 în intervalele orare 1100 – 1145 și 1200 – 1245 pentru elevii  de liceu; 
 în intervalul orar 1400 – 1445 pentru studenți. 
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