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ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ

 
 

 referitor la întâlnirea Vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

cu delegaţia judecătorilor străini în cadrul

 
Programului de schimb al autorităţilor judiciare

(sub coordonarea European Judicial Traning Network şi I.N.M.)
 
 
 
 

Vineri, 23 mai 2014,  domnii judecători Iulia Cristina Tarcea şi Ionuţ Mihai Matei, 
Vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au primit vizita delegaţiei formate din

judecători străini în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, program aflat sub
coordonarea European Judicial Training Network şi Institutului Naţional al Magistraturii.
 

Din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a mai participat şi doamna Florentina GUŢU,
specialist IT, Direcţia Legislaţie, Studii, Documentare şi Informatică Juridică.
 
Limba de lucru a fost limba engleză iar traducerea a fost asigurată de Institutul Naţional al
Magistraturii.
 
Delegaţia judecătorilor străini a fost compusă din domnul Ingo HUNDT,  domnul  Daniel
HOLZNAGEL din Germania, domnul  György SENYEI din Ungaria, doamna  Jacqueline Monica
MAGI, domnul  Samuele CORSO, domnul  Lorenzo JANNELLI din Italia, domnul Krzysztof 
GODLEWSKI  şi domnul  Bogdan JĘDRYS din Polonia.
 
Discuţiile au vizat organizarea de ansamblu a sistemului judiciar românesc, precum şi
organizarea şi funcţionarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
 
Membrii delegaţiei au manifestat un interes special pentru noua legislaţie în materie civilă şi
penală şi pentru provocările legate de implementarea Codurilor Civil, de Procedură civilă,
Penal şi Procedură penală, recent intrate în vigoare.
 
De asemenea, mecanismele de unificare a practicii judiciare, atât în materie civilă cât şi
penală, prin intermediul recursului în interesul legii şi hotărârii preliminare, au suscitat interes şi
au constituit un subiect al dialogului.
 
În continuare, a fost prezentat site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi aspecte relevante ale
programului informatizat ECRIS de către specialistul IT.
 
& Galeria foto
 
 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
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