
NORME DE CONDUITĂ 

  Legislaţia românească stabileşte în Cod de procedură civilă, Cod de procedură penală dar şi în 

Regulamentul de ordine interioară a instanţei anumite norme de conduită ce vor fi respectate de 

persoanele ce intra in instanţă . 

  

REGULI GENERALE 

- să păstreze ordinea şi disciplina 

- să se abţină de la orice activitate care ar putea perturba activitatea ce se desfăşoară  

- să aibă o ţinută decentă şi cuviincioasă 

- să nu poarte asupra lor arme şi alte obiecte ce ar putea fi folosite ca arme  

 

REGULI ÎN TIMPUL ŞEDINŢEI DE JUDECATĂ 

- să aibă asupra lor buletinul(cartea) de identitate 

- să consulte lista de şedinţă afişată la intrarea în sală, pentru a afla numărul de ordine al cauzei 

- să respecte ordinea de strigare a cauzelor 

- să păstreze liniştea în sală 

- să închidă telefoanele mobile  

- să nu consume mâncare şi băuturi  

- să respecte dispoziţiile preşedintelui completului de a părăsi sala 

- să se adreseze părţii adverse doar prin intermediul instanţei, evitând discuţiile conflictuale  

  

 Nu este permis în sala de judecată accesul minorilor sub 16 ani cu excepţia cazurilor în care 

sunt citaţi ca părţi sau ca martori. 

  În incinta instanţei, publicul are acces în timpul programului de lucru în locurile permise, iar 

în sălile de judecată cu 30 de minute înainte de deschiderea sălilor de judecată.  

 Nu este permis accesul persoanelor străine în birourile judecătorilor şi personalului auxiliar, 

excepţie făcând Registratura, Arhiva, Birou - apostile şi Biroul de informare şi relaţii publice potrivit 

programului stabilit. 

 Nerespectarea acestor reguli şi norme de conduită poate atrage îndepărtarea persoanei din sală 

sau aplicarea unei amenzi. 

  

 Potrivit  art. 119 din Hotărârea CSM nr.1375/2015 de aprobare a Regulamentului 

de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti   :           

 

 
 "Fotografierea şi înregistrarea audiovideo în sala de şedinţa se fac numai cu aprobarea 

preşedintelui completului. Cererile se adresează în prealabil biroului de informare şi relaţii publice 

din cadrul instanţei, cu indicarea dosarului pentru care se solicita fotografierea sau înregistrarea. 

Pentru desfăşurarea normală a procedurilor, instanţa poate acorda permisiunea doar unui număr 

limitat de solicitanţi, în ordinea formulării cererilor. 

 Este interzisă difuzarea fotografiilor, a înregistrărilor sau a imaginilor captate fără acordul 

Preşedintelui completului de judecată. În  cazul încălcării acestei interdicţii, va fi sesizat Consiliul 

Naţional al Audiovizualului. 

 Pentru relaţia cu mass-media se aplica Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din 

România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

482/2012*), cu modificările şi completările ulterioare." 

 


