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În data de 25 octombrie 2018, cu prilejul 

sărbătoririi Zilei Europene a Justiţiei, Curtea de 

Apel Oradea a organizat „Ziua Porţilor Deschise”, 

manifestare ce a avut drept scop apropierea 

cetăţenilor, în special a generaţiilor tinere, de actul 

de justiţie şi informarea acestora cu privire la 

modul de funcţionare al instanţelor judecătoreşti. 

  Cu această ocazie, Curtea de Apel Oradea a 

găzduit un grup organizat de studenţi ai Facultăţii 

de Drept din Oradea, însoţit de doamna Prodecan, 

care a participat în mod activ şi interesat la 

activităţile dedicate acestei zile, vizitând împreună 

cu inginerul constructor şi doamna vicepreşedinte 

a Curţii de Apel Oradea, sălile de judecată penale 

şi civile,  compartimentele auxiliare, arhiva şi 

registratura, primind explicaţii relevante cu privire 

la activitatea desfăşurată în fiecare compartiment. 

 

La finalul turului instanţei, studenţii au fost invitaţi în monumentala sală festivă a 

Palatului de Justiţie din Oradea, unde domnul inginer constructor a făcut o incursiune în 

istoricul Palatului de Justiţie, ilustrată şi cu un scurt material audio-video, relevant pentru 

modul în care Palatul de Justiţie din Oradea a fost renovat recent, redobândindu-și astfel 

strălucirea de altădată, care îl aşează în rândul celor mai frumoase clădiri monument istoric 

din România. 

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri doamna vicepreşedinte a Curţii de Apel 

Oradea a vorbit tinerei generaţii de viitori jurişti despre rolul justiţiei şi al judecătorului în 

societate, competenţele şi atribuţiile tuturor participanţilor activi la înfăptuirea actului de 

justiţie, judecători, procurori, avocaţi, jurişti, grefieri, precum şi despre modul de accedere 

în magistratură, încurajându-i să-şi urmeze visele. 
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Conducerea Curţii de Apel Oradea îşi exprimă convingerea că activităţile dedicate 

Zilei Justiţiei Europene, care au suscitat un real interes din partea tinerei generaţii, şi-au 

atins scopul informativ şi educativ, aducând justiţia mai aproape de cetăţean. 
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