ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI
FUNCŢIONAREA TRIBUNALULUI VÂLCEA
- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor
- Hotărâre nr.387/2005 - regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
- Legea nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a
infractorilor şi supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate (modific. de Legea
211/2004)
- Legea nr. 567/2004 statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti
şi al parchetelor de pe lângă acestea
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
544/2001
- Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
- Ordonanţa nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimare a
cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la 5 octombrie1961
DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC: documente care privesc activităţile instanţei şi
cele care rezultă din activitatea de judecată, mai puţin cele care conţin informaţii exceptate de
la accesul liber al cetăţenilor, în conformitate cu art.12 alin.1 din Legea 544/ 2001.
CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE: dosarele instanţei şi alte documente care
privesc activitatea instanţei.
ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC: informaţiile de interes public
pot fi solicitate de la Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Vâlcea, în cadrul
programului de funcţionare, în condiţiile prevăzute de Legea 544/2001 şi Hotărârea Guvernului
nr.123/2002.
Potrivit Legii 544/2001 solicitarea informaţiilor de interes public poate fi formulată
atât verbal, cât şi în scris .
Informaţiile pot fi solicitate şi în format electronic, cererea putând fi transmisă
Tribunalului Vâlcea prin e-mail (tribunalul-valcea@just.ro).
Modalităţi de contestare a soluţionării unei cereri formulare în temeiul Legii 544/2001
: se adresează o reclamaţie administrativă Preşedintelui Tribunalului Vâlcea, în termen de 30
de zile de la luarea la cunoştinţă.
Potrivit art.101 al.7 din Regulamentul instanţelor aprobat prin Hotărârea CSM nr.
159/24.09.2004 „filmarea, fotografierea sau înregistrarea în incinta instanţei sau în sălile de
şedinţă se fac numai cu acordul conducătorului Biroului de Informare şi Relaţii Publice,
respectiv al preşedintelui de complet care poate stabili limitele în care se desfăşoară aceste
activităţi ”.

