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COMUNICAT
În data de 5 iunie 2003, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au stabilit desfăşurarea în
fiecare an, la data de 25 octombrie, a Zilei Europene a Justiţiei Civile, cu scopul de a populariza
modul de funcţionare a justiţiei în spaţiul public comunitar european.
Independenţa justiţiei, imparţialitatea judecătorilor, accesul la asistenţă judiciară,
simplificarea procedurilor, reducerea sarcinii excesive de lucru din instanţe, diminuarea termenelor
judiciare, folosirea medierii şi consolidarea procedurilor de executare a deciziilor justiţiei constituie
preocupări comune ale Consiliului Europei şi ale Uniunii Europene, în cadrul eforturilor de a se
asigura tuturor cetăţenilor o justiţie cât mai dreaptă şi mai eficientă.
Celebrarea Zilei Justiţiei Civile are ca raţiune principală crearea unui eveniment simbolic
pentru a reaminti că justiţia este prin esenţa ei un serviciu public; destinat cetăţenilor membri ai
statelor suverane şi membri totodată ai Uniunii Europene, care le oferă garanţii pentru recunoaşterea
drepturilor în rezolvarea disputelor judiciare.
În acest context, Judecătoria Gurahonţ vă aduce la cunoştinţă că în data de 25 octombrie
2016, organizează la sediul din Str. Crişan, nr. 12 desfăşurarea unor activităţi specifice privind
pentru a celebra
„Ziua Europeană a Jusiţiei Civile”
În acest scop, sunt invitaţi în mod special pentru a participa la eveniment:
-elevi ai Grupului Şcolar „Ioan Buteanu” din Gurahonţ:
-clasele VIII - IX, de la ora 9,00 la ora 10,00
-clasele IX -X, de la ora 10,00 la ora 11,00
-clasele XI-XII de la ora 11,00 la ora 12,00
-elevi ai Liceului Teoretic din Sebiş:
-clasele IX-XII, de la ora 12,00 la ora 13,00.
Agenda evenimentului:
-primirea elevilor şi a cetăţenilor interesaţi şi prezentarea diferitelor compartimente ale
instanţei şi atribuţiile lor, explicarea etapelor procesuale pe care le parcurge un dosar până la
soluţionare şi modalităţile de accedere în profesiile de judecător şi procuror
-simularea unei şedinţe de judecată demonstrative.
Domnişoara judecător Anca Aslău împreună cu grefierii de şedinţă vor asigura primirea şi
însoţirea vizitatorilor în cadrul instanţei.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Judecător Anca Aslău

