ANEXA Nr. 3.
BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA DE CONCURS
I.

Organizare, funcţionare, proceduri de lucru ale Inspecţiei Judiciare şi statutul inspectorilor judiciari.
1. Legea nr. 317/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 30, 44–56, 65–79]
2. Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 51 alin.(2), alin.(7)–(10), 62
alin.(1)–(5), 65, 75 alin. 1, 3 şi 4, 94–101
3. Legea nr. 304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 46 alin. (2)]
4. Codul de deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 328/2005;
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea
Consiliului nr. 1073/2018, cu modificările ulterioare. 39, 40, 41–44, 46, 47 alin. (4)–(8), 56–65, 70–
72, 77 şi 78
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef
al Inspecţiei Judiciare nr. 49/2021. 1–20, 40, 41, 43–52, Anexa 2
7. Normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie, aprobate prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei
Judiciare nr. 51/2021.
8. Jurisprudenţa relevantă în materiile reglementate de actele normative reglementate normative
prevăzute la punctele 1–7, publicată pe website-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în perioada 2017,
la zi.

II.

A. Organizarea instanțelor judecătorești. Statutul judecătorilor. (Pentru candidaţii judecători)
1. Regulamentului de organizare interioară a instanțelor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători
a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015. 6–38, 41–168, 177–1791
2. Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 1–11
3. 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. 101–114
4. Jurisprudenţa relevantă în materiile reglementate de actele normative reglementate de actele normative
prevăzute la punctele 1–7, publicată pe website-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în perioada 2017,
la zi.
B. Organizarea parchetelor. Statutul procurorilor. (Pentru candidaţii procurori)
1. Regulamentului de ordine interioară al parchetelor aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947/2019. 15–17, 19, 21-26, 28, 30-31, 33, 34, 41, 43, 44,
46, 47, 50, 51, 53, 54, 59, 76–83, 85-92, 94-123, 128–154, 174, 178–180
2. Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul Ministrului
Justiţiei nr. 1643/C/2015 cu modificările ulterioare. 4–16, 30-39, 57–60, 69, 70, 79–82, 107-132.
3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 272/2021. 2-18, 30–33, 46, 49, 50, 55, 56, 80–85, 93–114
4. Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 1–11
5. 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. 101–114 .
6. Jurisprudenţa relevantă publicată pe site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în perioada 2017, la zi.

III.

1

Drept procesual civil1.
1. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil.
1–28
2. Acţiunea civilă.29-40
3. Judecătorul. Incompatibilitatea. 41-54
4. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. 153-173
5. Nulitatea actelor de procedură. 174- 179
6. Termenele procedural. 180-186
7. Sesizarea instanţei de judecată.192- 210
8. Cercetarea procesului; dispoziţii comune 237-244, excepţiile procesuale 245 – 248, probele 249- 264
9. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii 395-405, incidente procedurale 406- 422
10. Hotărârile judecătoreşti. 424 – 435
11. Căi de atac. 456 – 513
12. Contestaţia privind tergiversarea procesului. 522 - 526
13. Hotărârile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii şi cu privire la
dezlegarea unor chestiuni de drept şi deciziile pronunţate de Curtea Constituţională a României în
materia normelor procedurale de la punctele 1–12 până la data publicării anunţului de declanşare a
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concursului.
IV.

Drept procesual penal2.
A.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pentru candidaţii judecători cu specializarea “Drept procesual penal”
Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale. 1–13
Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal. 14–28
Incompatibilitatea. 64–70
Asistența juridică și reprezentarea. 88–96
Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii:
a. Reguli generale. 97–103
b. Metode speciale de supraveghere sau cercetare. 138–153
c. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri. 156–171
d. Expertiza și constatarea. 172–184
Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
a. Dispoziţii generale 202–2081
b. Reţinerea 209–210
c. Controlul judiciar. 211–2151
d. Controlul judiciar pe cauțiune: 216–217
e. Arestul la domiciliu. 218–222
f. Arestarea preventivă. 223 –239
g. Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive. 241–242
h. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiuni.
249–256
Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere. 257–267
Termenele. 268–271
Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite. 277–
279
Nulităţile. 280–282
Renunțarea la urmărirea penală. 318
Cuprinsul rechizitoriului. Actul de sesizare a instanței. 328–329
Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală. 336–341
Camera preliminară. 342–348
Judecata în primă instanţă. 349–407
Apelul. 408–425
Contestaţia. 4251
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 478–488
Contestaţia privind durata procesului penal. 4881–4886
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. 489–496
Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de
privare nelegală de libertate ori în alte cazuri. 538–542
Hotărârile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii şi cu privire la
dezlegarea unor chestiuni de drept şi deciziile pronunţate de Curtea Constituţională a României în
materia normelor procedurale de la punctele 1–21 până la data publicării anunţului de declanşare a
concursului.

B.
1.
2.
3.
4.

Pentru candidaţii procurori
Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale. 1–13
Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal. 14–28
Incompatibilitatea. 64–70
Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii;
a. Reguli generale. 97–103
b. Metode speciale de supraveghere sau cercetare. 138–153
c. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri. 156–171
d. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea. 192–195
5. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
a. Dispoziţii generale. 202-2081
b. Reţinerea. 209–210
c. Controlul Judiciar. 211–2151
d. Arestul la domiciliu. 218–222
e. Arestarea preventivă. 223 – 224
f. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.
2
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249–256
6. Termenele. 268–271
7. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite. 277–
279
8. Nulităţile. 280–282
9. Urmărirea penală. 285–341
10. Camera preliminară. 342–348
11. Judecata în primă instanţă. 396–399;
12. Apelul. 408-423, 425
13. Contestaţia. 4251
14. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 478–488
15. Contestaţia privind durata procesului penal. 4881–4886
16. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. 489–496;
17. Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de
privare nelegală de libertate ori în alte cazuri. 538–542.
18. Hotărârile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii şi cu privire la
dezlegarea unor chestiuni de drept şi deciziile pronunţate de Curtea Constituţională a României în
materia normelor procedurale de la punctele 1–17 până la data publicării anunţului de declanşare a
concursului.

