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ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
 

referitor la participarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la evenimentul Ziua Europeană a
Justiţiei Civile, organizat  la Institutul Naţional al Magistraturii

 
 
Vineri, 24 octombrie 2014, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecător dr. Livia Doina
Stanciu a participat la evenimentul Ziua Europeană a Justiţiei Civile, organizat în Aula Institutului
Naţional al Magistraturii, eveniment ce a fost marcat şi prin lansarea Ghidurilor practice - Modele de
cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă şi civilă şi Modele de cereri pentru justiţiabili în
materie penală, elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, cu
sprijinul Confederaţiei Elveţiene, în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român.
 
La eveniment au mai fost prezenţi: domnul judecător dr. Adrian Bordea, preşedintele Consiliului
Superior al Magistraturii, domnul Robert Cazanciuc, ministrul justiţiei, domnul Marc Bruchez, adjunctul
şefului de misiune al Ambasadei Confederaţiei Elveţiene în România, domnul judecător Nicolae
Horaţius Dumbravă, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, domnul judecător Mihail Udroiu,
consilier al procurorului şef al DIICOT şi doamna judecător Dorina Zeca, de la Curtea de Apel
Bucureşti.
 
Moderatori ai dezbaterilor ce au avut loc au fost judecător dr. Octavia Spineanu Matei, directorul
Institutului Naţional al Magistraturii, şi judecător Nicolae Horaţius Dumbravă, membru al Consiliului
Superior al Magistraturii.
 
În alocuţiunea sa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a remarcat importanţa evenimentului
Ziua Europeană a Justiţiei Civile, celebrat şi în acest an de România, alături de alte state membre ale
Consiliului Europei, eveniment ce are ca scop apropierea justiţiei de cetăţeni şi consolidarea relaţiei de
încredere între aceştia şi cei chemaţi să înfăptuiască actul de justiţie.

 
De asemenea, a subliniat importanţa elaborării modelelor de acte procedurale pentru justiţiabili în
materie penală şi civilă, în condiţiile recentelor modificări legislative, ca importantă etapă în vederea
îmbunătăţirii accesului cetăţenilor la justiţie şi creşterea încrederii publicului într-un act de justiţie de
calitate, lucrări care au ca scop cunoaşterea de către cetăţenii români, dar şi de către cetăţenii altor
state care intră într-o relaţie juridică cu statul român sau cu cetăţeni ai statului român, a instituţiilor
noilor coduri.

 
A apreciat că lucrările prezintă o importanţă deosebită prin conturarea unor importante repere pentru
cetăţenii care apelează la serviciul public al justiţiei, în demersul acestora de a-şi valorifica unele
drepturi sau interese legitime şi, de asemenea, constituie un important sprijin în redactarea corectă a
cererilor în scopul evitării unor eventuale sancţiuni procedurale.
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