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Ca în fiecare an începând din 1994, prima duminică a lunii iulie 

marchează sărbătorirea “Zilei Justiției”. 
O astfel de zi presupune celebrarea ideii de 

Justiție și omagierea celor ce o slujesc, fiind un 
prilej oportun pentru a recunoaște meritele tuturor 
celor care îşi desfăşoară zi de zi activitatea în 
cadrul sistemului juridic – un pilon de bază al 
democraţiei, garant real al statului de drept. 

Anul judecătoresc ce se încheie a fost marcat 
de câteva repere importante, dintre care intrarea în 
vigoare la 1 februarie 2014 a Noului Cod Penal și 
Noului Cod de Procedură Penală au reprezentat o 

nouă viziune asupra actului de justiţie. 
 Noile coduri penale au constituit două provocări semnificative, 
sistemul judiciar confruntându-se cu dificultăţi logistice şi umane, în 
condiţiile unei finanțări precare a sistemului. 

Și în acest an s-au depus serioase eforturi pentru a înregistra o 
operativitate cât mai mare și a crește numărul de cauze soluționate, dar și 
de a accelera perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal, 
prin participarea constantă la diverse forme de pregătire profesională. 

Anul acesta Curtea de Apel Constanța organizează “Ziua Justiției” la 
data de 2 iulie a.c., în prima parte a zilei organizându-se Conferința cu 
tema ”2005 – 2015 : 10 ani de evoluție a managementului judiciar de la 
adoptarea Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății 
și justiției”. 



La acest eveniment vor participa conducerile Curții de Apel 
Constanța și ale instanțelor din circumscripție, fiind invitați, de asemenea, 
judecătorii de la Curtea de Apel Constanța și de la instanțele din raza sa de 
activitate, precum și magistrați pensionari. 

În partea a doua a evenimentului va avea loc o întâlnire cu colectivul 
Curții de Apel Constanța, în jurul orei 1200, iar începând cu ora 1400 va fi 
organizat un cocktail. 

În cadrul manifestării se va desfășura un vernisaj de pictură ce va 
reuni tablouri pictate de doamna Liliana LAZĂR, judecător la Judecătoria 
Mangalia, și domnul Sorin LAZĂR. 

* 
 

Cu acest prilej aniversar, sunt transmise felicitări călduroase tuturor 
judecătorilor şi întregului personal ce activează în justiţia dobrogeană 
pentru profesionalismul, perseverența și responsabilitatea cu care își 
îndeplinesc menirea ! 
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