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COMUNICAT 

 

Privind vizita la Curtea de Apel Brașov și instanțele arondate a unui grup de judecători europeni, în 

cadrul Programului de Schimb coordonat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (E.J.T.N.) 

 

 

 În săptămâna 26 – 30 septembrie 2022, în cadrul Programului de Schimb coordonat de Rețeaua 

Europeană de Formare Judiciară (E.J.T.N.), Curtea de Apel Brașov a primit vizita unui grup de judecători 

europeni, specializați, în majoritate, în materia dreptului administrativ, precum și în dreptul insolvenței, 

dreptul familiei și dreptul penal, din Germania, Polonia, Lituania și Finlanda. 

 Programul a fost coordonat de doamnele judecător Milu Ramona Grațiela și Gavrilă Simona 

Petrina, din cadrul Curții de Apel Brașov și a constat în vizite la Curtea de Apel Brașov, Tribunalul 

Brașov, Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, 

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial 

Brașov, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, Consiliul Județean Brașov și Prefectul 

Județului Brașov. 

În cadrul programului au avut loc întâlniri cu judecătorii români și cu reprezentanții autorităților 

publice locale și ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, precum și participarea la 

ședințele de judecată. 

 Discuțiile au facilitat cunoașterea domeniului contenciosului administrativ, insolvenței, dreptului 

familiei și dreptului penal, a particularităților  sistemului judiciar și administrativ românesc, a statutului 

și carierei judecătorilor, a aspectelor procedurale de soluționare a cauzelor în materiile studiate, precum 

și alte aspecte de interes comun, respectiv modalitatea de aplicare a jurisprudenței CEDO, CJUE sau a 

dreptului european. 

 Implicarea Curții de Apel Brașov în Programul de Schimb coordonat de Rețeaua Europeană de 

Formare Judiciară (E.J.T.N.) a devenit deja o tradiție de peste 10 ani, această colaborare 

interinstituțională, la nivel european, constituind premisa pentru comunicarea și schimbul de idei, 

absolut necesare pentru adoptarea celor mai bune practici judiciare. 
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