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COMUNICAT
Astăzi, 25 octombrie 2016, cu ocazia „Zilei Europene a Justiţiei Civile”,
Curtea de Apel Cluj a organizat „Ziua Porţilor Deschise”.
În cadrul acestui eveniment, au fost organizate mai multe activităţi destinate
aducerii în atenţia publicului a modului de funcţionare a justiţiei, şi anume: vizitarea
sediului instanţei, urmărirea procedurilor judiciare şi organizarea de întâlniri cu
profesionişti ai dreptului.
Programul de vizitare a Palatului de justiţie s-a desfăşurat între orele 10001400.Printre cei interesaţi s-au numărat studenţi ai facultăţilor de drept, elevi de liceu
şi jurnalişti.
Astfel, un grup de studenţi ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii BabeşBolyai au avut o întâlnire cu domnul judecător Valentin Chitidean şi au discutat
diferite aspecte privind procedura penală şi organizarea judiciară. De asemenea a
fost făcută şi o scurtă prezentare a site-ului instanţei www.curteadeapelcluj.ro şi un
tur al Palatului de justiţie.
Începând cu ora 1300, mai mulţi elevi ai Liceului „Mihai Eminescu” au fost
primiţi de către domnul judecător Liviu Ungur, preşedintele Secţiei a III-a contencios
administrativ şi fiscal, şi de către domnul judecător Valentin Chitidean, după care leau fost prezentate compartimentele în care se desfăşoară activitatea Curţii de Apel.
Invitaţii au asistat la dezbaterea unui proces, având ca obiect un litigiu de
insolvenţă, apoi au purtat discuţii cu membrii completului de judecată.
Elevii au fost conduşi în Sala de judecată a Secţiei penale a Curţii unde s-au
purtat discuţii pe mai multe teme, cum ar fi: organizarea sistemului judiciar din
România, modalitatea de admitere în magistratură, calităţile necesare exercitării
profesiei de magistrat şi alte aspecte privind domeniul justiţiei.
Au fost distribuite tuturor vizitatorilor ghiduri orientative, conţinând explicaţii cu
privire la semnificaţia Zilei Europene a Justiţiei Civile, admiterea în magistratură şi
organizarea sistemului judiciar din România.
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