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COMUNICAT DE PRESĂ 
azi 23.04.2015 

 
 

Invitaţie: Eveniment care marchează Finalizarea structurii de rezistenţă la 
obiectivul de investiţii "Extindere Tribunalul Dolj". 

 
 
Avem deosebita plăcere să vă aducem la cunoştinţă faptul că, a fost finalizată 

structura de rezistenţă la obiectivul "Extindere Tribunalul Dolj" 
 Evenimentul va avea loc pe data de 24 aprilie 2015, în Craiova, strada Brestei, nr. 
12. 
 La acest eveniment vor participa dl. Robert Marius Cazanciuc – Ministrul Justiţiei, 
d-l Ion Claudiu Teodorescu – Secretar de Stat Adjunct din Ministerul Justiţiei, d-l Marius 
Tudose – Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, d-na Mihaela Elisabeta Cotora 
– Preşedintele Curţii de Apel Craiova,d-na Laura Chimoiu – Vicepreşedintele Curţii de 
Apel Craiova, d-na Adina Ponea – Vicepreşedintele Curţii de Apel Craiova, d-na Adina 
Elvira Ghiţă – Preşedintele Tribunalului Dolj, reprezentanţi ai instanţelor arondate Curţii 
de Apel Craiova şi ai autorităţilor locale. 
 În acest context, suntem onoraţi să vă invităm să participaţi la acest eveniment, la 
data menţionată. 
 

În măsura în care sunteţi de acord cu participarea, vă rugăm să confirmaţi până azi, 
23.04.2015, ora 16.00, la adresa de e-mail daniela.nicu@just.ro  

 
De asemenea, potrivit art. 18 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la 

informaţii de interes public raportat la art. 29 lit. b din H.G. nr. 123/2002, în vederea 
acreditării jurnaliştilor pentru acest eveniment, vă rugăm să completaţi cererea de 
acreditare, formular pe care îl regăsiţi ataşat prezentului comunicat, şi să îl înaintaţi 
instanţei odată cu confirmarea de participare. De asemenea, menţionăm că, în cadrul 
întâlnirii aveţi obligaţia de a purta ecusoane în vederea identificării. 

Totodată, urmează ca în timp util să vă informăm cu privire la ora de desfăşurare a 
evenimentului şi a orei  prezenţei dumneavoastră pentru acces. 
 

 LOCŢIITOR PURTĂTOR DE CUVÂNT, 
Judecător Denis Gabriela Ghervase 




