
1 2 3 4 › »

Noutăți

Programul de lucru cu publicul în perioada 6-17 aprilie 2015

SECȚ�IA PENALĂ: În perioada 6 aprilie - 17 aprilie 2015,  programul de lucru cu publicul se va desfăşura zilnic, în intervalul  orar 10.00 - 12.00, cu excepţia zilei de 13

aprilie 2015 - zi declarată liberă.

SEC�ȚIA  I  CIVILĂ  şi  SECȚ�IA  a  II-a  CIVILĂ: În  perioada 6 aprilie  -  17  aprilie  2015,  programul  de  lucru  cu  publicul  se  va  desfăşura  numai în  zilele  de marţi, 7 aprilie
2015,  marţi, 14 aprilie 2015 şi joi, 16 aprilie 2015 în intervalul orar 10.00 - 14.00.

SECȚ�IA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL: În perioada 6 aprilie - 17 aprilie 2015, programul de lucru cu publicul se va desfăşura numai în zilele de 7,16 şi
17 aprilie 2015, în intervalul orar 10.00 - 14.00.

COMPLETELE DE 5 JUDECĂTORI: În perioada 6 aprilie - 17 aprilie 2015, programul de lucru cu publicul se va desfăşura în zilele de luni, 6 aprilie 2015 şi marţi, 7 aprilie
2015 în intervalul orar 10.00 - 12.00 şi în zilele de 15 aprilie 2015, 16 aprilie 2015 şi 17 aprilie 2015, în intervalul orar 10.00 - 12.00.

REGISTRATURA GENERALĂ: În perioada 6 aprilie - 17 aprilie 2015,  programul de lucru cu publicul se va desfăşura în zilele de luni, 6 aprilie 2015 şi marţi, 7 aprilie
2015 în intervalul orar 10.00 - 12.00, şi în zilele de 15 aprilie 2015, 16 aprilie 2015 şi 17 aprilie 2015, în intervalul orar 10.00 - 12.00.

Centrala telefonică va direcţiona apelurile către secţiile şi departamentele instanţei conform programului de mai sus.

Conform  art.  18  din Legea  nr.  304/2004  privind  organizarea  judiciară,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  în  România  funcţionează  o  singură  instanţă  supremă,  denumită  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie,  cu
personalitate  juridică  şi  cu  sediul  în  capitala  ţării.  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  este  instanţa  supremă în  ierarhia
instanţelor  judecătoreşti  din  România  şi  are,  în  principal,  competenţa  de  a  judeca  recursul  în  casaţie  şi  de  a  asigura
interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti.

În temeiul Legii nr. 304/2004  privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie este organizată în:

Secția I civilă,
Secția a II-a civilă,
Secția penală,
Secția de contencios administrativ și fiscal, 
Secțiile Unite. 

Totodată, în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează:

Completele competente să judece recursul în interesul legii,
Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,
Completele de 5 judecători.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se constituie în Secţii Unite pentru:

soluţionarea, în condiţiile prevăzute de lege, a sesizărilor privind schimbarea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie;
sesizarea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare.

Conform Regulamentului privind  organizarea  şi  funcţionarea  administrativă  a  Înaltei  Curţi  de  Casaţie  şi  Justiţie,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul acesteia funcţionează următoarele compartimente:

Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică,
Cancelaria,
Departamentul economico-financiar și administrativ,
Biroul de informare și relații publice,
Biroul de relații internaționale,
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Compartimentul juridic,
Compartimentul de audit public intern.

Conducerea Înaltei  Curţi  de  Casaţie  şi  Justiţie  se  asigură  de  către  preşedinte,  doi  vicepreşedinţi  şi  colegiul  de
conducere. În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, adunarea generală a judecătorilor se întruneşte pentru:

aprobarea raportului anual de activitate, care se dă publicităţii;
aprobarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice;
alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile legii.
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