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COMUNICAT 
 

 
Incepand din anul 2005, statele membre ale Uniunii 
Europene celebreaza, pe 25 octombrie,  
 ZIUA EUROPEANA A JUSTITIEI 

 
Si Tribunalul Vrancea si Judecatoria Focsani, dupa cum 
am anuntat anterior, vor marca aceasta zi prin 
manifestari de tipul usilor deschise. 

 
Cele doua instante focsanene pot fi vizitate in aceasta zi de 
toti cei care doresc sa afle in mod nemijlocit despre modul 
cum se desfasoara activitatea lor specifica. Asemenea 
informatii pot fi obtinute in mod direct, de la personalul  

instantelor sau prin intermediul pliantelor, brosurilor ori al materialelor prezentate, pe supot de hartie 
sau in format video.  

In orice societate notiunile elementare despre procedurile judiciare sunt importante pentru 
cetateni, care pot astfel sa identifice mai usor cele mai eficiente metode pentru apararea drepturilor 
lor legitime. In societatea romaneasca acest lucru pare a fi cu atat mai necesar cu cat volumul de 
activitate al instantelor se mentine la un nivel ridicat. 

Este si cazul instantelor focsanene, pe rolul carora, in perioada ianuarie – septembrie 2018, 
au fost inregistrate cca. 19600 dosare noi. Dintre acestea, 4848 dosare au fost inregistrate pe rolul 
Tribunalului Vrancea si 14808 dosare au revenit spre solutionare in prima instanta Judecatoriei 
Focsani. Desi numarul dosarelor nou inregistrate este in scadere comparativ cu perioada similara a 
anului trecut, volumul de activitate este ridicat, acest fapt suprapunandu-se si cu schemele de 
personal incomplete.  

La Tribunalul Vrancea doar in materia litigiilor cu profesionisti s-a inregistrat o crestere a 
numarului cauzelor nou introduse pe rol fata de primele 9 luni ale anului 2017, cele mai multe dintre 
aceste dosare avand ca obiect cereri cu valoare redusa (179), pretentii (97) sau dizolvare societate 
(64). 

La Judecatoria Focsani litigiile in materie penala au inregistrat o crestere cu 4,69% fata de 
perioada de referinta din anul 2017. Din punctul de vedere al obiectelor cauzelor, ponderea cea mai 
mare o au confirmarile renunţare urmărire penală  – cca 26% din total, liberari condiţionate - 14,5% 
si măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară - 12,7%.  

La aceasta instanta, cresterea numarului dosarelor nou inregistrate s-a constatat si in 
materia minori si familie, cele mai multe cauze avand ca obiect divort (407), pensie de intretinere 
(140) si exercitarea autoritatii parintesti (98).  

Va asteptam, asadar, sa aflati in mod nemijlocit cum se instrumenteaza cauzele aflate pe 
rolul instantelor. 
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