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COMUNICAT 

 

Privind sărbătorirea în data de  25.10.2019 a Zilei Europene a Justiţiei Civile 

 

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Curţii de Apel Braşov aduce la cunoştinţa 

opiniei publice sărbătorirea la data de 25 octombrie a fiecărui an, în înreaga Europă, a Zilei Europene a 

Justiţiei, iniţiativă a Consiliului Europei şi a Comisiei Europene, eveniment prin care justiţia este adusă în 

atenţia publicului european, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor în vederea consolidării relaţiei de 

încredere între cei ce înfăptuiesc actul de justiţie, magistraţii şi beneficiarii acestuia, justiţiabilii. 

Scopul celebrării acestei zile este acela de a apropia justiţia de cetăţeni, de a-i ajuta să fie mai bine 

informaţi despre drepturile lor şi modalitatea de funcţionare a justiţiei zi de zi, ingăduind acestora să-i 

înţeleagă mai bine mecanismele şi de a îmbunătăţi accesul la justiţie. 

În acest an, în ziua de 25 octombrie 2019, Curtea de Apel Braşov va organiza, cu ocazia acestei 

sărbători,,Ziua porţilor deschise”, la sediul instanţei din Bulevardul Eroilor nr.5, etaj II, între orele 9-12, 

zi destinată cetăţenilor şi studenţilor, precum şi persoanelor care activează în domeniul justiţiei, sens în 

care va asigura accesul liber al publicului în zonele de interes ce prezintă relevanţă pentru activitatea 

instituţiei, prin organizarea de prezentări cu privire la circuitul dosarelor, etapele procesuale până la 

soluţionarea unei cauze, modalitatea de lucru a personalului instanţei, prezentarea unor date statistice din 

activitatea instanţei ori alte aspecte relevante privind actul de justiţie. 

Se pune la dispoziţia publicului setul de materiale de prezentare elaborate de Consiliul Superior al 

Magistraturii cu privire la: Admiterea în magistratură, Organigrama Consiliului Superior al Magistraturii, 

Organizarea sistemului judiciar şi Ziua Europeană a Justiţiei. 

Totodată, în vederea sărbătoririi ,,Zilei Europene a Justiţiei” a fost invitat, la sediul instanţei, la 

data de1.11.2019, un grup de studenţi din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Transilvania Braşov, 

care vor participa la,,simularea judecăţii unei cauze penale”, sub îndrumarea domnului lector universitar 

Cristinel Ghigheci – judecător în cadrul Secţiei Penale a Curţii de Apel Braşov. 

Celebrarea Zilei Europene a Justiţiei are ca principală raţiune crearea unui eveniment simbolic 

pentru a reaminti că justiţia este, în primul rând, un serviciu de interes public, care le dă dreptul 

cetăţenilor de a-şi rezolva disputele şi de a-şi afirma drepturile. 

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice. 

 
 

   


