
R O M Â N I A              

 
 

CURTEA DE APEL ORADEA 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice 

Nr. operator de date cu caracter personal:3159 

    

  Nr. 96/36/A/BIRP/2019 

  din 31 mai 2019 
 

COMUNICAT DE PRESĂ  
 

 

 
 

În cadrul acestei vizite, Vicepreşedintele Curţii de Apel Oradea, alături de 

doamna grefier şef  secţie penală şi domnul inginer constructor din cadrul instanţei, au 

prezentat tinerilor studenţi şi doctoranzi străini sălile de judecată penale şi civile,  aceştia 

primind explicaţii relevante cu privire la toate activităţile desfăşurate în acestea. 

De asemenea, invitaţii au avut posibilitatea să viziteze monumentala sală festivă 

a Palatului de Justiţie din Oradea, unde domnul inginer constructor a făcut o incursiune 

în istoricul Palatului de Justiţie, ilustrată şi cu un scurt material audio-video, relevant 

pentru modul în care Palatul de Justiţie din Oradea a fost renovat recent, redobândindu-

și astfel strălucirea de altădată, care îl aşează în rândul celor mai frumoase clădiri 

monument istoric din România. Un element inedit al prezentării a fost legat de faptul că 

atât Palatul de Justiţie din Oradea cât şi Palatul de Justiţie din Miskolc, oraşul natal al 

invitaţilor, au fost proiectate de acelaşi inginer Kiss Istvan, istoria dovedind încă odată 

punţile de legătură strânse existente între instanţele din cele două ţări învecinate. 

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri doamna vicepreşedinte a Curţii de Apel 

Oradea a vorbit tinerei generaţii de studenţi, masteranzi şi doctoranzi maghiari despre 

rolul justiţiei şi al judecătorului în societate, despre provocări profesionale, despre 

modul în care decurg procesele civile, precum şi despre modul de accedere în 

magistratură, încurajându-i să-şi urmeze cu curaj şi determinare visele. 

 

În data de 30 mai 2019, Curtea de Apel 

Oradea a găzduit un grup de studenţi alături de 

cadre didactice universitare din cadrul 

Facultăţii de Drept din Miskolc, masteranzi şi 

doctoranzi de la Seged, însoţiţi de doamna 

Prodecan al Facultăţii de Drept din Oradea, 

interesaţi să cunoască istoria şi arhitectura 

Palatului de Justiţie, activitatea instanţei şi 

provocările profesiei de judecător în România. 

Vizita a făcut parte din programul 

extins al conferinţei naţionale cu participare 

internaţională „Studenţii de azi, profesioniştii 

de mâine” organizată de Facultatea de Drept 

din cadrul Universităţii Oradea în perioada 30-

31 mai 2019. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/f/f3/Stema_romaniei_3.svg
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