
INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

COMUNICATE DIN OFICIU  
  

  

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE: 

Conducător : judecător  - purtător de cuvânt 

Expert: CRISTORIAN ILEANA SORINA  

telefon 0258 811576  

e-mail: ccristor@just.ro 

  

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

TRIBUNALULUI ALBA : 

▪ Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 

▪ Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

(actualizată)  

▪ Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 

1375/2015 -  cu modificările şi completările ulterioare 

▪ Codul civil aprobat prin  Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările ulterioare; 

▪ Codul de procedură civilă aprobat prin Legea nr. 134/2010  , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009 , cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Codul de procedură penală aprobat prin Legea nr. 135/2010 privind , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ 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  

▪ Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date  

▪ Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 

▪ Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

▪ Ordonanţa nr. 66/1999 pentru aderarea României la convenţia cu privire la suprimarea 

cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga în 05 octombrie 1961 

▪ OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare 

▪ OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

  

SURSA FINANCIARĂ: bugetul de stat. 

  

PROGRAMUL ŞI STRATEGIILE PROPRII : ce decurg din Planul de implementare a strategiei de 

reformă a sistemului judiciar pe perioada 2022-2025 

  

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. 
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http://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=&d=2016-01-28
http://lege5.ro/Gratuit/gmzdmobzgq/codul-de-procedura-civila-din-2010?pid=&d=2016-01-28
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=&d=2016-01-28
http://lege5.ro/Gratuit/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=&d=2016-01-28


PROGRAMUL ŞI STRATEGIILE PROPRII : ce decurg din Planul de implementare a strategiei de 

reformă a sistemului judiciar pe perioada 2015-2020. 

  

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC:  

      Informaţiile de interes public pot fi solicitate de la Biroul de Informare şi Relaţii Publice al 

Tribunalului Alba, 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 ( model formular-tip  ). Informaţiile pot fi solicitate şi în format electronic, cererea 

putând fi transmisă Tribunalului Alba prin e-mail la ccristor@just.ro.  

      Modalităţi de contestare a soluţionării unei cereri formulare în temeiul Legii 544/2001 : se 

adresează o reclamaţie administrativă Preşedintelui Tribunalului Alba (model formular-tip), în 

termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă. Reclamaţia va fi analizată de Comisia de analiză 

privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public care funcţionează în cadrul 

instanţei.  

       Solicitantul care după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare 

lezat în drepturile sale  prevăzute de Legea nr. 544/2001 poate face plângere la secţia de contencios 

administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază. Plângerea se face in termen de 30 de 

zile de la data expirării termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială. 

       Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publica să furnizeze informaţiile de interes public 

solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Hotărârea Tribunalului este supusă 

recursului. Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabila. Atât plângerea, cât şi apelul se judecă 

în instanţă în procedura de urgenţa   şi sunt scutite de taxa de timbru. 

       Comunicarea informaţiilor de interes public la solicitările reprezentanţilor presei se realizează în 

condiţiile prevăzute de Legea 544/2001, Hotărârea Guvernului nr.123/2002 dar şi în conformitate cu 

Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media aprobat prin Hotărârea CSM 

nr. 197/2019. 

  

Categoriile de informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor prevăzute de art.5 (1) din 

Legea 544/2001, stabilite în concordanţă cu specificul activităţii instanţelor judecătoreşti sunt 

următoarele : 

 

1. Informaţiile clasificate, potrivit legii, din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice; 

2. Informaţiile privind deliberările completului de judecată, ale adunărilor generale ale judecătorilor şi 

ale colegiului de conducere; 

3. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare ale persoanelor juridice sau fizice aflate în 

dosarele instanţelor de judecată, prin publicitatea acestora se aduce atingere principiului concurenţei 

loiale; 

4. Informaţiile cu privire la datele personale ale părţilor aflate în dosarele instanţelor, cu excepţia 

situaţiei când afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice ; 

5. Informaţiile din timpul cercetării disciplinare a magistraţilor 

6. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale, dacă se dezvăluie surse confidenţiale ori se 

pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în 

curs de desfăşurare  

7. Informaţiile privind procedurile judiciare altele decât cele desfăşurate cu respectarea principiului 

publicităţii, dacă prin aceasta se aduce atingere unui proces echitabil ori interesului legitim al părţilor 

implicate în proces 

8. Informaţiile din dosarele cu minori şi tineri atunci când şedinţa de judecată a fost declarată 

nepublică şi se impune protecţie minorilor şi a tinerilor 
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9. Informaţiile aflate în dosarele ale căror cauze au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă , precum şi 

cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi 

înregistrărilor convorbirilor telefonice 

10. Informaţiile privind documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate  

  

 


