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ANEXA 2

TEMATICĂ
Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori

I. Organizarea, funcţionarea, procedurile de lucru ale Inspecţiei Judiciare
şi statutul inspectorilor judiciari
A. Inspecţia Judiciară: scop, principii, atribuţii, organizare
A. Inspecţia Judiciară: scop, principii, atribuţii, organizare
1. Scopul activităţii Inspecţiei Judiciare şi principiile care guvernează
activitatea acesteia:
- art. 65 alin. 1 şi 3, art. 66 alin. 7 din Legea nr. 317/2004;
- art. 4-9 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de
inspecţie;
- art. 1 alin. 1-3, art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Inspecţiei Judiciare;
- art.5 şi art. 12-14 din Legea nr. 544/2001.
2. Atribuţiile Inspecţiei Judiciare şi ale inspectorilor din cadrul Direcţiei de
inspecţie judiciară pentru procurori:
- art.74, art.75 alin .1din Legea nr.317/2004;
- art. 2-3 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de
inspecţie;
- art.20, art. 23-24 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Inspecţiei Judiciare).
3. Structura organizatorică şi funcţională a Inspecţiei Judiciare;
- art.65-66, art.79 din Legea nr. 317/2004;
- art. 13-14, art. 16 alin. 1-3 şi 14, art.21 raportat la art. 16 alin. 1-3 şi 14,
art.25, art.26 alin. 1, art. 29-30, art.39, art.41 alin. 1-2, art.44 alin. 1-4 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare.
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4. Activitatea de primire şi repartizare a lucrărilor de inspecţie:
- art.73 din Legea nr. 317/2004;
- art.45-62 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei
Judiciare.
B. Procedurile de efectuare a lucrărilor de inspecţie
1.Procedura de soluţionare a sesizărilor privind activitatea şi conduita
judecătorilor şi magistraţilor asistenţi.
a) Procedura verificărilor prealabile şi procedura cercetării disciplinare:
-art.44-53 din Legea nr.317/2004;
-art. 10-37 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de
inspecţie;
- art.45-57 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei
Judiciare;
- art.28-36 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Superior al Magistraturii.
- jurisprudența relevantă de la pct.5;
b) Abaterile disciplinare (conţinut constitutiv - latura obiectivă și latura
subiectivă -, sancţiuni):
- art.99, art.991, art. 100 din Legea nr.303/2004.
- jurisprudența relevantă de la pct.5;
c) Procedura efectuării verificărilor privind încălcarea normelor de
conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor:
- art.37-40 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de
inspecţie;
- art.361 şi art.362din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Superior al Magistraturii.
- jurisprudența relevantă de la pct.5;
d) Norme de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor şi
procurorilor:
- art.3-23 din Codul deontologic;
- jurisprudența relevantă de la pct.5;
e) Procedura efectuării verificărilor privind condiţia bunei reputaţii pentru
judecătorii şi procurorii în funcţie:
- art.76 din Legea nr.317/2004;
- art.41-43 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de
inspecţie;
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- art.271 şi art.272 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Superior al Magistraturii);
- jurisprudența relevantă de la pct.5;
2. Procedura de efectuare a verificărilor privind conduita, deontologia şi
integritatea candidaţilor la funcţia de judecător la înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi a celor privind activitatea profesională şi îndeplinirea condiţiei de bună
reputaţie de către candidaţii la funcţia de inspector judiciar:
- art.44-52 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de
inspecţie;
-art.25 alin.5 şi 6 şi art.26 din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie;
3. Procedura de efectuare a verificărilor pentru soluţionarea sesizărilor cu
privire la apărarea independenței sistemului judiciar, a independenţei,
imparţialității și reputaţiei profesionale a magistraților:
- art. 75 din Legea nr.303/2004;
- art. 30 alin. 1-2 din Legea nr.317/2004;
- art. 53-54 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de
inspecţie;
- jurisprudența relevantă de la pct.5;
4. Procedura de efectuare a lucrărilor de inspecţie referitoare la
exercitarea atribuţiilor de control de către Inspecţia Judiciară:
- art. 75 din Legea nr.317/2004;
- art.51 alin.2-6 din Legea nr.303/2004;
- art.55-68 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de
inspecţie;
- art. 211 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Superior al Magistraturii.
5. Jurisprudenţa relevantă în materia procedurilor de la punctele 1-4:
a)Jurisprudenţa în materie disciplinară
a.1.hotărârile pronunţate de Secţia pentru judecători în materie
disciplinară, în primă instanţă şi hotărârile pronunţate în recurs de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie începând cu anul 2013, la zi, publicate pe site-ul
www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Secţia pentru judecători în materie
disciplinară;
a.2.jurisprudenţa în materie disciplinară - hotărârile pronunţate de Secţia
pentru procurori în materie disciplinară, în primă instanţă şi hotărârile
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pronunţate în recurs de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie începând cu anul 2013,
la zi, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Secţia
pentru procurori în materie disciplinară;
b) Jurisprudenţa în materia apărării independenței sistemului judiciar și a
cererilor de apărare a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a
magistraților: hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicate
pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Plen, identificate (anul
pronunţării/număr), după cum urmează:
- 2015: 34, 35, 150-152, 212, 279, 417, 457,518-520, 605, 659, 727, 824,
891, 892, 991, 992, 1031, 1106, 1221;
- 2016: 13, 14, 127, 235, 298-302, 361, 504, 505, 542, 543, 562-564, 642,
690-692, 804-807, 880, 882-883, 894, 901, 1075, 1076, 1293, 1389,1390, 1391,
1411, 1461, 1589, 1618;
- 2017: 101.
c) Jurisprudenţa în materia încălcării normelor Codului deontologic al
judecătorilor şi procurorilor:
c.1.hotărârile pronunţate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii, publicate pe site-ul www.csm1909.ro- Hotărâri ale C.S.M. - Tip Secţia pentru judecători, identificate (anul pronunţării/număr), după cum
urmează:
-2014: 716, 1279, 1426, 1427;
-2016: 40, 171, 215, 946.
c.2.hotărârile pronunţate de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip Secţia pentru procurori, identificate (anul pronunţării/număr), după cum
urmează:
-2013:354;
-2014: 646;
-2015: 83, 446;
-2016:382, 485.
d)Jurisprudenţa în materia constatării îndeplinirii condiției de bună
reputație:
d.1.hotărârile pronunţate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii, publicate pe site-ul www.csm1909.ro- Hotărâri ale C.S.M. - Tip Secţia pentru judecători, identificate (anul pronunţării/număr), după cum
urmează:
-2013: 105;
-2015: 617, 618;
-2016: 361
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d.2.hotărârile pronunţate de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii, publicate pe site-ul www.csm1909.ro- Hotărâri ale C.S.M. - Tip Secţia pentru procurori, identificate (anul pronunţării/număr), după cum
urmează:
-2013:75, 76;
-2015: 617, 449.
e)Hotărâri relevante în alte materii, pronunţate de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii - publicate pe site-ul www.csm1909.ro-Hotărâri ale
C.S.M. - Tip - Plen, identificate, prin număr şi data pronunţării sau, după caz, prin
data şedinţei în care a fost adoptată soluţia respectivă, după cum urmează:
- nr. 261 din 13 martie 2008 privind posibilitatea judecătorilor/procurorilor de a
participa ca experţi în programele cu finanţare externă;
- nr. 821 din 4 septembrie 2008 privind incompatibilitatea între funcţia de
magistrat şi funcţiile de conducere din cadrul învăţământului superior;
- soluţia 26 iunie 2008 privind incompatibilitatea dintre funcţia de judecător
şi calitatea de investitor la bursă (pct.33 de pe ordinea de zi, publicată pe site-ul
www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - Şedinţe ale Plenului);
- soluţia din 29 ianuarie 2009 privind incompatibilitatea funcţiei de
judecător cu orice altă funcţie publică sau privată, indiferent dacă se exercită în
România sau în afara teritoriului României (pct.20 de pe ordinea de zi, publicată
pe site-ul www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - Şedinţe ale Plenului);
- soluţia din 31 mai 2010 privind interdicţia instituită judecătorilor şi
procurorilor de a avea calitatea de acţionari în cadrul societăţilor comerciale
(pct.16 de pe ordinea de zi, publicată pe site-ul www.csm.1909.ro - Secţiunea
Ordine de zi - Şedinţe ale Plenului);
- soluţia din 31 mai 2010 privind posibilitatea judecătorului/procurorului, în
calitate de mirean, de a fi ales membru în adunarea eparhială în cadrul unei eparhii
(pct.21 de pe ordinea de zi, publicată pe site-ul www.csm.1909.ro - Secţiunea
Ordine de zi - Şedinţe ale Plenului);
-nr. 316 din 29 aprilie 2010 privind compatibilitatea funcţiei de
judecător/procuror cu funcţia de lector în cadrul Institutului Diplomatic Român;
-nr. 363 din 10 mai 2010 privind interpretarea interdicţiei instituite prin
art.8 alin.l lit. c din Legea nr.303/2004 republicată şi modificată, privind statutul
judecătorilor şi procurorilor;
-nr. 886 din 20 august 2013 privind posibilitatea judecătorilor şi
procurorilor de a face parte din asociaţii fără scop patrimonial;
-nr.846bis din 3 iulie 2014 referitoare la aparentul concurs între obligaţia
judecătorului de păstrare a secretului deliberării şi independenţa acestuia în
cazul anchetării sale penale;
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- nr. 1219 din 6 noiembrie 2014 privind problematica urmărilor soluţiei
judecătorului de cameră preliminară, de restituire a cauzei la parchet, asupra
suspendării din funcţie a judecătorului sau procurorului trimis în judecată;
- nr.1245 din 20 noiembrie 2014 privind procedura de constatare şi
sancţionare a incompatibilităţilor magistraţilor prevăzute de Legea nr. 176/2010
şi, respectiv, de Legea nr. 303/2004 şi Legea nr. 317/2004;
- nr. 1293 din 27 noiembrie 2014 privind interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare;
- nr. 254 din 19 martie 2015 privind problemele ridicate de modificarea
aspectelor sau măsurilor procesuale penale cu incidenţă asupra suspendării din
funcţie a judecătorilor şi procurorilor;
- nr. 440 din 29 mai 2015 privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din
Legea nr 303/2004 privind statutul judecătorilor şl procurorilor republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- nr. 696 din 20 iunie 2015 privind compatibilitatea între funcţia de magistrat
şi cea de manager de proiect derulat în cadrul unei universităţi;
- nr. 697 din 20 iunie 2015 privind incompatibilitatea funcţiei de judecător
cu funcţia de membru în comitetul de conducere al unei Biserici Creştine Baptiste;
- nr. 698 din 20 iunie 2015 privind incompatibilitatea judecătorului sau
procurorului, în calitate de mirean, de a fi membru în adunarea eparhială a unei
eparhii;
- nr. 788 din 8 iulie 2015 privind existenţa unui caz de incompatibilitate între
calitatea de executor testamentar remunerat şi funcţia de magistrat ;
- nr. 845 din 24 august 2015 privind posibilitatea magistraţilor din statele
Uniunii Europene, de a fi acţionari sau asociaţi la o societate comercială, respectiv
de a dobândi prin moştenire acest drept;
- nr.1053 din 13 octombrie 2015, referitoare la compatibilitatea funcției
de judecători și procuror cu cea de membru în Comitetul European pentru
Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante;
- nr.1184 din 10 noiembrie 2015, referitoare la compatibilitatea funcției
de judecător cu cea de membru în cadrul Grupului de experți privind politica
Uniunii Europene în materie penală;
- nr.1185 din 10 noiembrie 2015 referitoare la posibilitatea judecătorilor
;i procurorilor de a fi membri ai unor comisii de examinare numai din cadrul
sistemului judiciar;
- nr.1200 din 10 noiembrie 2015, referitoare la compatibilitatea funcției
de judecător sau procuror cu cea de preşedinte al comitetului de părinţi al unei
unități de învăţământ;
- nr.1266 din 14 noiembrie 2015 referitoare la imposibilitatea soluționării
de către secțiile Consiliului Superior al Magistraturii a plângerilor împotriva
rezoluțiilor de clasare emise de Inspecția Judiciară;
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- nr.1325 din 8 decembrie 2015 privind caracterul executoriu al hotărârilor
secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care se soluționează acțiunea
disciplinară;
- nr.1365 din 17 decembrie 2015 cu privire la compatibilitatea dintre
funcția de judecător sau procuror și calitatea de executor judecătoresc
suspendat din funcţie;
- nr.1379 din 17 decembrie 2015 privind compatibilitatea participării
judecătorilor și procurorilor la studii universitare de master, inclusiv beneficiul
unei burse de studii în această perioadă, cu statutul de magistrat;
- nr. 33 din 12 ianuarie 2016 cu privire la compatibilitatea dintre funcția
de judecător sau procuror și calitatea de președinte al unei case de ajutor
reciproc;
- nr.37 din 21 ianuarie 2016 cu privire la admisibilitatea formulării unei
cereri de pensionare pe motiv de invaliditate de către un judecător aflat sub
incidența art.52 alin.1 din Legea nr.317/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- nr.82 din 21 ianuarie 2016 cu privire la conținutul noțiunii de
remunerație, menţionată în cuprinsul Hotărârii Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr.440/29.04.2015;
- nr.152 din 4 februarie 2016 cu privire la obligativitatea secției
corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii de a dispune din oficiu, în
cazul funcţiilor de conducere prevăzute la art.48 și art.49 din Legea nr.303/2004,
din momentul rămânerii definitive a sancţiunii disciplinare, revocarea din funcţia
de conducere a judecătorului sau a procurorului sancţionat disciplinar, indiferent
dacă magistratul este sau nu suspendat din funcţie;
- nr.397 din 14 aprilie 2016 cu privire la posibilitatea judecătorilor și
procurorilor de a investi în fondurile deschise de investiții;
- nr.1000 din 23 august 2016cu privire la efectele formulării contestației la
Plen împotriva hotărârii de secție, la caracterul executoriu al acesteia din urmă
și posibilitatea suspendării judecătorești a efectelor hotărârilor de secție privind
cariera judecătorilor și procurorilor, precum și la practicile administrative ale
Consiliului Superior al Magistraturii în cazul revocării din funcțiile de conducere
de la instanțe și parchete;
-nr.1108 din 19 septembrie 2016 privind problematica menţionării în
declaraţii de interese completate de judecătri şi procurori a contractelor de
colaboare încheiate cu CSM, INM, SNG în calitate de experţi, formatori sau
membri ai unui grup de lucru ;
-nr.1498 din 22 noiembrie 2016 cu privire la problema compatibilităţii
funcției de judecător cu aceea de practician de medicină complementară/
alternativă .
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C. Statutul inspectorilor judiciari
1. Numirea şi revocarea din funcţie, drepturile, obligaţiile şi răspunderea
disciplinară a inspectorilor judiciari
- art.70-72, art.78 din Legea nr.317/2004;
- art.67-73 şi art.80-82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Inspecţiei Judiciare.
2.Evaluarea activităţii profesionale a inspectorilor judiciari
- art.77 din Legea nr.317/2004;
- art.74-79 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei
Judiciare;
- art.1-6 şi art.9-19 din anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Inspecţiei Judiciare cuprinzând criteriile şi procedura de evaluare a activităţii
profesionale a inspectorilor judiciari
- art.24-241 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Superior al Magistraturii.
II. Organizarea parchetelor şi statutul procurorilor
A. Particularităţi ale activităţii Inspecţiei Judiciare cu privire la
organizarea si funcţionarea parchetelor.
1. Rolul, structura, organizarea şi atribuţiile Ministerului Public. Dispoziţii
generale
- art.62-69 din Legeanr.304/2004;
- art. 1-2, art.9-10 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor;
2. Organizarea şi funcţionarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, parchetelor de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale specializate
pentru minori şi familie şi judecătorii, a parchetelor militare:
a) Organizarea, structura şi conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale
specializate pentru minori şi familie şi judecătorii şi a parchetelor militare
- art.70-74, art.75 alin.1-3, art.76-79, art. 89-97 şi art. 98-102 din Legea
nr.304/2004;
- art.11-13, art.75-76, art.84-85, art.94, art.98-101, art.108-109, art.200-202 din
Regulamentul de ordine interioară al parchetelor;
b) Colegiile de conducere şi adunările generale ale procurorilor din cadrul
Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă
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curţile de apel, tribunale, tribunale specializate pentru minori şi familie şi
judecătorii, a parchetelor militare
- art.78-79, art.96-97 din Legea nr.304/2004;
- art. 116-121 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor;
c) Primirea, înregistrarea şi circuitul lucrărilor la Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale,
tribunale specializate pentru minori şi familie şi judecătorii şi parchetele militare
- art.126-151 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor,
3.Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie
a)Dispoziţii generale
- art.80-87 alin. 1, alin. 10 şi 11 şi art.88 din Legea nr.304/2004;
- art. 1-3, art. 145-147 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie;
b)Structura şi conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie
- art.80, art.82, art.85-86 din Legea nr.304/2004;
- art.4-6, art.75-78 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie;
c) Colegiul de conducere şi adunarea generală a procurorilor Direcţiei
Naţionale Anticorupţie
- art.83-84 din Legea nr.304/2004;
- art.9-16 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie;
d) Primirea, înregistrarea şi circuitul lucrărilor în cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie
- art. 107-132 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie.
4. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizate şi Terorism
a) structura şi conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism
- art.1-7, art.77-79 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
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b) adunarea generală a procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi Colegiul de
conducere;
- art.11-17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
c) primirea, înregistrarea şi circulaţia lucrărilor în cadrul Direcţiei de Investigare
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
- art.98-119 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
B. Particularităţi ale activităţii Inspecţiei Judiciare cu privire la statutul
procurorilor
a) Obligaţii, interdicţii şi incompatibilităţi şi răspunderea procurorilor
- art. 1-11, art.76, art.90-100 din Legea nr.303/2004;
- art. 101-l10 din Legea nr. 161/2003;
- art.3-23 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor;
- art.29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
- art. 81 din Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie;
- jurisprudenţa relevantă prevăzută la capitolul I.B. pct.5 din tematică.
b. Concediile, detaşarea şi suspendarea din funcţie a procurorilor
- art.58 alin.1-3, art.62-64, art.651, art.79 alin.1-3 din Legea nr.303/2004;
- art.5-9 din Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi
procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte
funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a
procurorilor în funcţia de judecător
- art. 1-26 din Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor.
c) Încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la
domiciliu cu privire la procurori
- art.42 din Legea nr.317/2004;
- art.26-263 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Superior al Magistraturii.
III. Drept procesual penal
A. Incompatibilitatea
-art.64-70 din Noul Cod de procedură penală;
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-M. Udroiu –Procedură penală – Partea Generală - pag. 202-224;
B. Asistenţa juridică şi reprezentarea
- art. 88-96 din Noul Cod de procedură penală;
-M. Udroiu –Procedură penală – Partea Generală - pag.782-805;
C. Actele procedurale şi procesuale comune
- art.257-267 din Noul Cod de procedură penală;
- M. Udroiu - Procedură penală – Partea Generală - pag.806-824;
D. Termenele procedurale
- art.268-271 din Noul Cod de procedură penală;
-M.Udroiu - Procedură penală – Partea Generală - pag.825-829;
E. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi
înlăturarea unor omisiuni vădite. Nulităţile
- art.277-282 din Noul Cod de procedură penală;
- M. Udroiu - Procedură penală – Partea Generală - pag.850-852, pag.832845;
F. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii. Dispoziţii generale
- art.97-103 din Noul Cod de procedură penală;
- M. Udroiu - Procedură penală – Partea Generală - pag.234-283;
G. Urmărirea penală
-art.285-317 şi art.319-335 din Noul Cod de procedură penală;
-M. Udroiu -Procedură penală – Partea Specială -pag.1-91 şi pag.100-113;
H.Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală
-art.336-341 din Noul Cod de procedură penală;
-M.Udroiu -Procedură penală – Partea Specială -pag.114-133;
I.Procedura de confirmare a renunţării la urmărirea penală
-art.318 din noul Cod procedură penală;
-M.Udroiu -Procedură penală – Partea Specială -pag.91-100 şi pag.134146;
J. Procedura de cameră preliminară
- art.342-348 din Noul Cod de procedură penală;
- M.Udroiu -Procedură penală – Partea Specială- pag.147-180;
K. Judecata
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- art.349-407din Noul Cod de procedură penală;
- M.Udroiu -Procedură penală – Partea Specială- pag.181-301.
L.Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
- art.478-488 din Noul Cod de procedură penală;
- M.Udroiu -Procedură penală – Partea Specială - pag.465-490.
M. Hotărârile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în
interesul legii şi cu privire la dezlegarea chestiunilor de drept şi deciziile
pronunţate de Curtea Constituţională în materia normelor procedurale de la
capitolul III pct. A-L, până la data publicării anunţului de declanşare a
concursului.
Notă:
*La studierea tematicii cuprinzând lucrarea Udroiu M, Procedură Penală – Partea Generală şi Procedură Penală
– Partea Specială, Ediţia a 3 – a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2016, nu vor fi avute în vedere notele de subsol şi
paragrafele care conţin studii de caz naţionale şi europene (marcate cu simboluri specifice instanţelor);
**La studierea tematicii cuprinzând legislaţia, ori de câte ori o dispoziţie normativă face trimitere la o altă
dispoziţie normativă, se va avea în vedere şi dispoziţia la care se face trimitere, dacă actul normativ din care face parte
aceasta, este cuprins în tematică şi bibliografie.
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II. LEGISLAŢIE
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în Monitorul Oficial, Partea I, nr.827/13.09.2005, cu modificările şi completările
ulterioare (art.30 alin.1 şi 2, art.42, art.44-53, art.65-66, art.70-79);
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2.Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată
în Monitorul Oficial, Partea I, nr.826/13.09.2005, cu modificările şi completările
ulterioare (art.1-11, art.51 alin.2-6, art.58 alin.1-3, art.62-64, art.651, art.75,
art.76, art.79 alin. 1-3, art.90-100);
3.Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr.827/13.09.2005, cu modificările şi completările ulterioare
(art. 62-74, art.75 alin.1-3, art.76-86, 87 alin.l, alin. 10 şi 11, art.88-102);
4.Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr.279/21.04.2003, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul V Reglementări privind magistraţii (art. 101-110);
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public,publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.663/23.10.2001, cu modificările
şi completările ulterioare (art.5, art. 12-14);
6.Noul Cod de procedură penală, aprobat prin Legea nr. 135/2010, cu
modificările şi completările ulterioare (art.64-70, art.88-103, art.257-271,
art.277-282, art.285-407, art.478-488);
7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat
prin Ordinul inspectorului-şef nr.24/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
692/09.10.2012, modificat prin Ordinul inspectorului-şef nr.60/2014, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 724/02.10.2014 și prin Ordinul inspectorului-șef
nr.36 din 7.09.2015 publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 694 din 15.09.2015
(art.l alin.1-3, art.3, art. 13-15, art.16 alin.1,2,3 şi 14, art.20, art.21 alin.1-3, art.2325, art.26 alin.l, art.29-30, art.39, art.41 alin. 1-2, art.44 alin.1-4, art.45-62, art.6779, art.80-82, art. 1-6 şi art.9-19 din Anexă);
8. Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie de
către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1027/15.11.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
802/29.11.2012, cu modificările și completările ulterioare (art.2-68);
9. Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al
Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr.326/2005 a Consiliului Superior al
Magistraturii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.254/16.04.2015,
modificările şi completările ulterioare (art.211, art.24-241, art.26-263, art.271-272,
art.28-36, art.361- 362);
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10. Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul
Ministrului Justiţiei nr.2632/C/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.623
bis/26.08.2014, cu modificările şi completările ulterioare (art.1-2, art.9-13,
art.75-76, art.84-85, art.94, art.98-101, art.108-109, art.l16-121, art. 126-151,
art.200-202);
11. Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei Nr. 1.643/C din 15 mai 2015, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 350 din 21 mai 2015, cu modificările şi completările
ulterioare (art.l-6, art.9-16, art.75-78, art.107-132, art.145-147);
12. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul
Ministrului Justiţiei Nr.4682/C din 21 decembrie 2016, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr.1060 din 29.XII.2016 (articolele 1-7, 11-17, 29, 77-79 şi 98119);
13.Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi
procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în
alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de
procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, adoptat prin Hotărârea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/9.03.2006, publicată în Monitorul
Oficial Partea I, nr. 329/12.04.2006 (art.5-9);
14. Regulament privind concediile de odihnă ale judecatorilor si
procurorilor, adoptat prin Hotarârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.
325/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 815/8.09.2005 (art.126);
15. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, adoptat
prinHotarârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/31.01.2012, publicată
în Monitorul Oficial Partea I nr.112/13.02.2012, cu modificările şi completările
ulterioare (art.25 alin. 5 şi 6 şi art.26);
16. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, adoptat prin Hotărârea
nr.328/24.08.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 815/08.09.2005, (art.3-23);
III.JURISPRUDENŢĂ
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1. Jurisprudenţa în materie disciplinară şi în alte materii relevante pentru
atribuţiile Inspecţiei Judiciare:
a) Jurisprudenţa în materie disciplinară
a.1.hotărârile pronunţate de Secţia pentru judecători în materie
disciplinară, în primă instanţă şi hotărârile pronunţate în recurs de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie începând cu anul 2013, la zi, publicate pe site-ul
www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Secţia pentru judecători în materie
disciplinară;
a.2.jurisprudenţa în materie disciplinară - hotărârile pronunţate de Secţia
pentru procurori în materie disciplinară, în primă instanţă şi hotărârile
pronunţate în recurs de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie începând cu anul 2013,
la zi, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Secţia
pentru procurori în materie disciplinară;
b) Jurisprudenţa în materia apărării independenței sistemului judiciar și a
cererilor de apărare a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a
magistraților: hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicate
pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Plen, identificate (anul
pronunţării/număr), după cum urmează:
- 2015: 34, 35, 150-152, 212, 279, 417, 457,518-520, 605, 659, 727, 824,
891, 892, 991, 992, 1031, 1106, 1221;
- 2016: 13, 14, 127, 235, 298-302, 361, 504, 505, 542, 543, 562-564, 642,
690-692, 804-807, 880, 882-883, 894, 901, 1075, 1076, 1293, 1389,1390, 1391,
1411, 1461, 1589, 1618;
- 2017: 101.
c) Jurisprudenţa în materia încălcării normelor Codului deontologic al
judecătorilor şi procurorilor:
c.1.hotărârile pronunţate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii, publicate pe site-ul www.csm1909.ro- Hotărâri ale C.S.M. - Tip Secţia pentru judecători, identificate (anul pronunţării/număr), după cum
urmează:
-2014: 716, 1279, 1426, 1427;
-2016: 40, 171, 215, 946.
c.2.hotărârile pronunţate de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip Secţia pentru procurori, identificate (anul pronunţării/număr), după cum
urmează:
-2013:354;
-2014: 646;
-2015: 83, 446;
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-2016:382, 485.
d)Jurisprudenţa în materia constatării îndeplinirii condiției de bună
reputație:
d.1.hotărârile pronunţate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii, publicate pe site-ul www.csm1909.ro- Hotărâri ale C.S.M. - Tip Secţia pentru judecători, identificate (anul pronunţării/număr), după cum
urmează:
-2013: 105;
-2015: 617, 618;
-2016: 361
d.2.hotărârile pronunţate de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii, publicate pe site-ul www.csm1909.ro- Hotărâri ale C.S.M. - Tip Secţia pentru procurori, identificate (anul pronunţării/număr), după cum
urmează:
-2013:75, 76;
-2015: 617, 449.
e)Hotărâri relevante în alte materii, pronunţate de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii - publicate pe site-ul www.csm1909.ro-Hotărâri ale
C.S.M. - Tip - Plen, identificate, prin număr şi data pronunţării sau, după caz, prin
data şedinţei în care a fost adoptată soluţia respectivă, după cum urmează:
- nr. 261 din 13 martie 2008 privind posibilitatea judecătorilor/procurorilor de a
participa ca experţi în programele cu finanţare externă;
- nr. 821 din 4 septembrie 2008 privind incompatibilitatea între funcţia de
magistrat şi funcţiile de conducere din cadrul învăţământului superior;
- soluţia 26 iunie 2008 privind incompatibilitatea dintre funcţia de judecător
şi calitatea de investitor la bursă (pct.33 de pe ordinea de zi, publicată pe site-ul
www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - Şedinţe ale Plenului);
- soluţia din 29 ianuarie 2009 privind incompatibilitatea funcţiei de
judecător cu orice altă funcţie publică sau privată, indiferent dacă se exercită în
România sau în afara teritoriului României (pct.20 de pe ordinea de zi, publicată
pe site-ul www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - Şedinţe ale Plenului);
- soluţia din 31 mai 2010 privind interdicţia instituită judecătorilor şi
procurorilor de a avea calitatea de acţionari în cadrul societăţilor comerciale
(pct.16 de pe ordinea de zi, publicată pe site-ul www.csm.1909.ro - Secţiunea
Ordine de zi - Şedinţe ale Plenului);
- soluţia din 31 mai 2010 privind posibilitatea judecătorului/procurorului, în
calitate de mirean, de a fi ales membru în adunarea eparhială în cadrul unei eparhii
(pct.21 de pe ordinea de zi, publicată pe site-ul www.csm.1909.ro - Secţiunea
Ordine de zi -Şedinţe ale Plenului);
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-nr. 316 din 29 aprilie 2010 privind compatibilitatea funcţiei de
judecător/procuror cu funcţia de lector în cadrul Institutului Diplomatic Român;
-nr. 363 din 10 mai 2010 privind interpretarea interdicţiei instituite prin
art.8 alin.l lit. c din Legea nr.303/2004 republicată şi modificată, privind statutul
judecătorilor şi procurorilor;
-nr. 886 din 20 august 2013 privind posibilitatea judecătorilor şi
procurorilor de a face parte din asociaţii fără scop patrimonial;
-nr.846bis din 3 iulie 2014 referitoare la aparentul concurs între obligaţia
judecătorului de păstrare a secretului deliberării şi independenţa acestuia în
cazul anchetării sale penale;
- nr. 1219 din 6 noiembrie 2014 privind problematica urmărilor soluţiei
judecătorului de cameră preliminară, de restituire a cauzei la parchet, asupra
suspendării din funcţie a judecătorului sau procurorului trimis în judecată;
- nr.1245 din 20 noiembrie 2014 privind procedura de constatare şi
sancţionare a incompatibilităţilor magistraţilor prevăzute de Legea nr. 176/2010
şi, respectiv, de Legea nr. 303/2004 şi Legea nr. 317/2004;
- nr. 1293 din 27 noiembrie 2014 privind interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare;
- nr. 254 din 19 martie 2015 privind problemele ridicate de modificarea
aspectelor sau măsurilor procesuale penale cu incidenţă asupra suspendării din
funcţie a judecătorilor şi procurorilor;
- nr. 440 din 29 mai 2015 privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din
Legea nr 303/2004 privind statutul judecătorilor şl procurorilor republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- nr. 696 din 20 iunie 2015 privind compatibilitatea între funcţia de magistrat
şi cea de manager de proiect derulat în cadrul unei universităţi;
- nr. 697 din 20 iunie 2015 privind incompatibilitatea funcţiei de judecător
cu funcţia de membru în comitetul de conducere al unei Biserici Creştine Baptiste;
- nr. 698 din 20 iunie 2015 privind incompatibilitatea judecătorului sau
procurorului, în calitate de mirean, de a fi membru în adunarea eparhială a unei
eparhii;
- nr. 788 din 8 iulie 2015 privind existenţa unui caz de incompatibilitate între
calitatea de executor testamentar remunerat şi funcţia de magistrat ;
- nr. 845 din 24 august 2015 privind posibilitatea magistraţilor din statele
Uniunii Europene, de a fi acţionari sau asociaţi la o societate comercială, respectiv
de a dobândi prin moştenire acest drept;
- nr.1053 din 13 octombrie 2015, referitoare la compatibilitatea funcției
de judecători și procuror cu cea de membru în Comitetul European pentru
Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante;
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- nr.1184 din 10 noiembrie 2015, referitoare la compatibilitatea funcției
de judecător cu cea de membru în cadrul Grupului de experți privind politica
Uniunii Europene în materie penală;
- nr.1185 din 10 noiembrie 2015 referitoare la posibilitatea judecătorilor
şi procurorilor de a fi membri ai unor comisii de examinare numai din cadrul
sistemului judiciar;
- nr.1200 din 10 noiembrie 2015, referitoare la compatibilitatea funcției
de judecător sau procuror cu cea de președinte al comitetului de părinți al unei
unități de învățământ;
- nr.1266 din 14 noiembrie 2015 referitoare la imposibilitatea soluționării
de către secțiile Consiliului Superior al Magistraturii a plângerilor împotriva
rezoluțiilor de clasare emise de Inspecția Judiciară;
- nr.1325 din 8 decembrie 2015 privind caracterul executoriu al hotărârilor
secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care se soluționează acțiunea
disciplinară;
- nr.1365 din 17 decembrie 2015 cu privire la compatibilitatea dintre
funcția de judecător sau procuror și calitatea de executor judecătoresc
suspendat din funcție;
- nr.1379 din 17 decembrie 2015 privind compatibilitatea participării
judecătorilor și procurorilor la studii universitare de master, inclusiv beneficiul
unei burse de studii în această perioadă, cu statutul de magistrat;
- nr.33 din 12 ianuarie 2016 cu privire la compatibilitatea dintre funcția de
judecător sau procuror și calitatea de președinte al unei case de ajutor reciproc;
- nr.37 din 21 ianuarie 2016 cu privire la admisibilitatea formulării unei
cereri de pensionare pe motiv de invaliditate de către un judecător aflat sub
incidența art.52 alin.1 din Legea nr.317/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- nr.82 din 21 ianuarie 2016 cu privire la conținutul noțiunii de
remunerație, menționată în cuprinsul Hotărârii Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr.440/29.04.2015;
- nr.152 din 4 februarie 2016 cu privire la obligativitatea secției
corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii de a dispune din oficiu, în
cazul funcțiilor de conducere prevăzute la art.48 și art.49 din Legea nr.303/2004,
din momentul rămânerii definitive a sancțiunii disciplinare, revocarea din funcția
de conducere a judecătorului sau a procurorului sancționat disciplinar, indiferent
dacă magistratul este sau nu suspendat din funcție;
- nr.397 din 14 aprilie 2016 cu privire la posibilitatea judecătorilor și
procurorilor de a investi în fondurile deschise de investiții;
- nr.1000 din 23 august 2016cu privire la efectele formulării contestației la
Plen împotriva hotărârii de secție, la caracterul executoriu al acesteia din urmă
și posibilitatea suspendării judecătorești a efectelor hotărârilor de secție privind
cariera judecătorilor și procurorilor, precum și la practicile administrative ale

18 / 19

Consiliului Superior al Magistraturii în cazul revocării din funcțiile de conducere
de la instanțe și parchete;
-nr.1108 din 19 septembrie 2016 privind problematica menţionării în
declaraţiile de interese completate de judecători şi procurori a contractelor de
colaboare încheiate cu CSM, INM, SNG în calitate de experţi, formatori sau
membri ai unui grup de lucru ;
-nr.1498 din 22 noiembrie 2016 cu privire la problema compatibilităţii
funcției de judecător cu aceea de practician de medicină complementară/
alternativă .
2. Juriprudenţa în materia dreptului procesual penal
a) Hotărârile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în
interesul legii şi cu privire la dezlegarea chestiunilor de drept şi deciziile
pronunţate de Curtea Constituţională în materia normelor procedurale de la
capitolul III pct. A-L din tematică, până la data publicării anunţului de declanşare
a concursului.
Notă:
*La studierea bibliografiei cuprinzând lucrarea Udroiu M, Procedură Penală – Partea Generală şi Procedură
Penală – Partea Specială, Ediţia a 3 – a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2016, nu vor fi avute în vedere notele de subsol
şi paragrafele care conţin studii de caz naţionale şi europene (marcate cu simboluri specifice instanţelor);
**La studierea bibliografiei cuprinzând legislaţia, ori de câte ori o dispoziţie normativă face trimitere la o altă
dispoziţie normativă, se va avea în vedere şi dispoziţia la care se face trimitere, dacă actul normativ din care face parte
aceasta, este cuprins în tematică şi bibliografie.
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