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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

ANEXA 2 
 

BIBLIOGRAFIE 

 

 

I. DIRECŢIA DE INSPECŢIA JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI 

 

 

1.  Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

2.  Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 

republicată. 

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 326/2005 a Plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare. 

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, cu modificările şi completările ulterioare - 

Capitolul V - reglementări privind magistraţii (art. 101 - art. 110). 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

233/2002. 

7. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat 

prin Hotărârea nr. 387/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

8. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu modificările şi completările ulterioare, 

disponibil pe site-ul www.scj.ro - informaţii publice - acte ale înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie. 

9. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr. 328/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare 

aprobat prin Ordinul inspectorului şef nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 692/9 octombrie 2012, modificat prin Ordinul 
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inspectorului şef nr. 60/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 724 din 2 octombrie 2014. 

11. Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie de 

către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1027/15 noiembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr.802/29 noiembrie 2012. 

12. Cod de procedură civilă: 

- art. 41 - art. 54 (Judecătorul. Incompatibilitatea); 

- art. 80 - art. 91 (Reprezentarea părţilor în judecată şi asistenţa judiciară); 

- art. 148 - art. 179 (Actele de procedură); 

- art. 180 - art. 186 (Termenele procedurale); 

-    art. 192 - art. 447 (Procedura în faţa primei instanţe). 

13. Noul Cod de procedură penală: 

I. Partea generală: 

- art. 14 - art. 28 (Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal); 

- art. 29 - art. 96 (Participanţii în procesul penal); 

- art. 138 - art. 140 (Metode speciale de supraveghere sau cercetare. 

Dispoziţii generale. Supravegherea tehnică. Procedura de emitere a mandatului de 

supraveghere tehnică); 

- art. 144 (Prelungirea mandatului de supraveghere tehnică); 

- art. 146 – art. 147 (Conservarea materialelor rezultate din supravegherea 

tehnică. Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale); 

- art. 152 – art. 153 (Obţinerea datelor generate sau prelucrate de către 

furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de 

comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, 

şi cele reţinute de către aceştia. Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei 

persoane); 

- art. 202 - art. 256 (Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale); 

- art. 257 - art. 284 (Acte procesuale şi procedurale comune). 

II. Partea specială: 

- art. 342 - art. 248 (Camera preliminară); 

- art. 349 - art. 370 (Judecata, dispoziţii generale); 

- art. 371 - art. 407 (Judecata în primă instanţă); 

14.  Jurisprudenţa în materie disciplinară: 

- Culegerea „Jurisprudenţa în materie disciplinară - 2006 - 2009” publicată 
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de Consiliul Superior al Magistraturii, Ed. CH Beck, 2010; 

- Hotărârile pronunţate în materie disciplinară din anul 2010 - la zi, 

publicate pe site-ul www.csm1909.ro -  Hotărâri ale CSM - Tip - Secţia pentru 

judecători în materie disciplinară.  

15. Jurisprudenţa în materia apărării independenţei, imparţialităţii şi 

reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor: 

- Culegerea „Apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei 

profesionale ale judecătorilor şi procurorilor. Hotărâri ale Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii - 2006 - 2009", publicată de Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ed. CH Beck, 2010; 

- Hotărârile pronunţate în materie de Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii din anul 2010 - la zi, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri 

ale CSM - Tip - Apărare reputaţie profesională, precum şi pe pagina de internet 

www.inspectiajudiciara.ro secţiunea apărarea reputaţiei, independenţei şi 

imparţialităţii. 

16. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:  

a) în materie penală 

1. Decizia nr. 16/18.11.2013. Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii – privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor 

art. 320
1
 alin. (7) teza a II-a din Codul de procedură penală, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 12/09.01.2014; 

2. Decizia nr. 4/29.09.2014. Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii, privind interpretarea şi aplicarea unitară a 

dispoziţiilor art. 203 alin. (5) şi art. 425
1
 alin. (1) din Codul de procedura penală 

publicată în Monitorul Oficial nr. 821/11.11.2014; 

3. Decizia nr. 2/14.04.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 2/1/2014/HP/P, cu privire la 

privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul prescripţiei răspunderii 

penale, publicată în Monitorul Oficial nr. 319/30.04.2014; 

4. Decizia nr. 6/26.05.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 6/1/2014/HP/P, cu privire la 

mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a 

cauzei în ipoteza tentativei, publicată în Monitorul Oficial nr. 471/26.06.2014; 

http://www.inspectiajudiciara.ro/
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5. Decizia nr. 10/02.06.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 9/1/HP/P, privind aplicarea 

legii penale mai favorabile, potrivit art. 5 din Codul penal, în cazul 

circumstanţelor atenuante, publicată în Monitorul Oficial nr. 502/07.07.2014; 

6. Decizia nr. 13/05.06.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 14/1/2014/HP/P, privind 

aplicabilitatea dispoziţiilor art. 6 alin. (l) din Codul penal cu privire la hotărârile 

de condamnare pronunţate de un alt stat faţă de cetăţeni români, recunoscute în 

procedura reglementată de Legea nr. 302/2004, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 505/08.07.2014; 

7. Decizia nr. 14/16.06.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 15/1/2014/HP/P, privind 

aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal, în ipoteza 

cauzei speciale de reducere a pedepsei prevăzută în art. 320
1
 alin. (7) din Codul 

de procedură penală anterior, publicată în Monitorul Oficial nr. 525/15.07.2014; 

8. Decizia nr. 15/23.06.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 16/1/2014/HP/P, privind 

aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal. în cazul 

recidivei postexecutorii, publicată în Monitorul Oficial nr. 546/23.07.2014; 

9. Decizia nr. 21/06.11.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 23/1/2014/HP/P, privind 

interpretarea  dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Codul penal, inclusiv în materia 

prescripţiei răspunderii penale, în sensul că legea penală mai favorabilă este 

aplicabilă în cazul infracţiunilor săvârşite  anterior datei de 1 februarie 2014 care 

nu au fost încă judecate definitiv, în conformitate cu Decizia nr. 265/2014 a 

Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 829/13.11.2014; 

10. Decizia nr. 25/17.11.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 27/1/2014/HP/P – Decizia nr. 

25/2014 prin care se stabileşte că procurorul nu poate, în faza de urmărire 

penală, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, să reţină dispoziţiile 

art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, 
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Partea I  nr. 935/22.12.2014. 

b) în materie civilă 

1. Decizia nr. 1/21.01.2013. Completul competent să judece recursul în 

interesul legii – referitoare la calitatea procesuală activă a organizaţiilor 

sindicale în acţiunile promovate în numele membrilor de sindicat şi la instanţa 

competentă teritorial să judece aceste cereri, publicată în Monitorul Oficial nr. 

118/01.03.2013; 

2. Decizia nr. 2/18.02.2013. Completul competent să judece recursul în 

interesul legii – cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XXII 

alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial nr. 313/30.05.2013;  

3. Decizia nr. 8/10.06.2013. Completul competent să judece recursul în 

interesul legii – cu privire la caracterul acţiunii în pronunţarea unei hotărâri 

judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a unui bun 

imobil şi stabilirea competenţei teritoriale în judecarea acestei acţiuni, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 581/12.09.2013; 

4. Decizia nr. 14/16.09.2013. Completul competent să judece recursul 

în interesul legii – cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 312 

alin. (4) raportat la art. 305 din Codul de procedură civilă de la 1865 în 

procesele începute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, în cazul 

rejudecării cauzei la un alt termen de judecată decât cel la care s-a dispus 

admiterea recursului şi casarea cu reţinere a hotărârii atacate de către curţile de 

apel şi tribunale, publicată în Monitorul Oficial nr. 655/24.10.2013; 

5. Decizia nr. 19/18.11.2013. Completul competent să judece recursul 

în interesul legii – cu privire la timbrarea cererilor prin care cheltuielile de 

judecată sunt solicitate pe cale separată, publicată în Monitorul Oficial nr. 

45/20.01.2014; 

 

17. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

a) procedură penală   

1. Decizia nr. 599 din data de 21.10.2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. f) şi art. 341 alin.(5) - (8) 

din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 886 din data 

de 05.12.2014. 

2. Decizia nr. 641 din data de 11.11.2014, referitoare la excepţia de 
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neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art. 345, art. 346 alin. (1) şi  

art. 347 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 887 

din data de 05.12.2014. 

3. Decizia nr. 663 din data de 11.11.2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 - 348 din Codul de procedură penală, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 22.01.2015. 

4. Decizia nr. 712 din data de 04.12.2014, referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211—217 din Codul de procedură 

penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 15.01.2015. 

 

b) procedură civilă 

1. Decizia nr. 266 din data de 07.05.2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, 

precum şi celor ale art. 2 alin.(1) şi (12) şi art. 601 din Legea nr. 192/2006 

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 464 din 25.06.2014. 

2. Decizia nr. 348 din data de 17.06.2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin.(1) şi art. 713 alin.(1) din Codul 

de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din 16.07.2014. 

               3. Decizia nr. 462 din data de 24.10.2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin.(2) teza a doua, art. 83 alin.(3) şi 

art. 486 alin.(3) din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 

775 din 24.10.2014. 

                     

c) Decizii ale Curţii Constituţionale având ca obiect dispoziţii ale Legii 

nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi Legii 

nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată  

  

1. Decizia nr. 176 din data de 26.03.2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 

351 din 13.05.2014. 

2. Decizia nr. 196 din data de 14.04.2013 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin.(4) şi (9) din Legea nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 
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231 din 22.04.2013. 

3. Decizia nr. 397 din data de 03.07.2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 

529 din 16.07.2014. 

 

18. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 

a) în materie penală 

1. Hotărârea din data de 04.08.2005, în cauza Stoianova şi Nedelcu 

împotriva României, publicată în Monitorul Oficial nr. 562/16.07.2007. 

2. Hotărârea Calmanovici împotriva României din 01.07.2008, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 283/30.04.2009. 

3. Hotărârea din data de 14.04.2009 în cauza Didu împotriva 

României, publicată în Monitorul Oficial nr. 740/23.10.2009. 

4. Hotărârea din data de 16.06.2009, în cauza Soare împotriva 

României, disponibilă la adresa 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 

5. Hotărârea Creangă împotriva României, din 23.02.2012 publicată în 

Monitorul Oficial nr. 613/27.07.2012. 

6. Hotărârea din data de 16.04.2013, în cauza Bucureşteanu împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 

7. Hotărârea din data de 15.10.2013, în cauza Şandru împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

8. Hotărârea din data de 26.11.2013, în cauza Vlad şi alţii împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la  http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

9. Hotărârea din data de 17.12.2013, în cauza Potcoavă împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

10. Hotărârea din data de 03.06.2003, în cauza Pantea împotriva 

României, publicată în Monitorul Oficial nr. 1150/06.12.2014.  

11. Hotărârea din data de 14.01.2014, în cauza Sâncrăian împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
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Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 

12. Hotărârea din data de 25.02.2014, în cauza Văduva împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

13. Hotărârea din data de 18.03.2014, în cauza Beraru împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

14. Hotărârea din data de 25.03.2014, în cauza Larie împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

15. Hotărârea din data de 01.07.2014, în cauza Simon împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

16. Hotărârea din data de 21.10.2014, în cauza Panait împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

 

b) în materie civilă 

1. Hotărârea din data de 28.10.1999, în cauza Brumărescu împotriva 

României, publicată în Monitorul Oficial nr. 414/31.08.2000.  

2. Hotărârea din data de 01.12.2005, în cauza Albina împotriva 

României, publicată în Monitorul Oficial nr. 1049/25.11.2005. 

3. Hotărârea din data de 21.07.2005, în cauza Străin împotriva 

României, publicată în Monitorul Oficial nr. 99/02.02.2006. 

4. Hotărârea din data de 24.05.2005, în cauza Buzescu împotriva 

României, publicată în Monitorul Oficial nr. 210/08.03.2006. 

5. Hotărârea din data de 16.11.2006, în cauza Dima împotriva 

României, publicată în Monitorul Oficial nr. 473/03.07.2007. 

6. Hotărârea din data de 26.07.2007, în cauza Hirschhorn împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la  http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301  

7. Hotărârea din data de 22.10.2007, în cauza Anghel împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301  

8. Hotărârea din data de 07.05.2008, în cauza Beian împotriva 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
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României (nr. 1), publicată în Monitorul Oficial nr. 616/21.08.2008. 

9. Hotărârea din data de 24.03.2009, în cauza Tudor Tudor împotriva 

României, publicată în Monitorul Oficial nr. 778/13.11.2009. 

10. Hotărârea din data de  10.05.2012, în cauza Albu şi alţii împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301  

11. Hotărârea din data de 29.10.2013, în cauza SC IMH Suceava 

împotriva României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la  http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301  

12. Hotărârea din data de 26.11.2013, în cauza Vlad şi alţii împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la  http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301  

13. Hotărârea din data de 17.12.2013, în cauza Mocanu împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la  http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301  

 

 

II. DIRECŢIA DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU PROCURORI 

 

1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

2.  Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.  Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 

republicată. 

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 326/2005 a Plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare. 

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, cu modificările şi completările ulterioare -  

Capitolul V - reglementări privind magistraţii (art. 101 - art. 110). 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

233/2002. 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
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republicată) 

7. Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Justiţiei nr. 2632/C/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 

din 26.08.2014. 

8. Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 

aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2184/C/2006, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 852 din 17.10.2006, modificat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 

144/C/20.01.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 77/31.01.2014. 

9. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Justiţiei nr. 1226/C/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 367 din 

01.06.2009, modificat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 4520/C/12.12.2014, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 935/22.12.2014. 

10. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr. 328/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

11. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare 

aprobat prin Ordinul Inspectorului Şef nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 692/9 octombrie 2012, modificat prin Ordinul inspectorului 

şef nr. 60/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 2 

octombrie 2014. 

12.  Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie de 

către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1027/15 noiembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 802/29 noiembrie 2012. 

13. Noul Cod de procedură penală: 

I. Partea generală: 

-  art. 14  - art. 28 (Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal); 

-   art. 29- art. 96 (Participanții în procesul penal); 

-   art. 138 - art. 153 (Metode speciale de supraveghere sau cercetare); 

-   art. 154 - art. 155 (Conservarea datelor informatice); 

-   art. 202 - art. 256 (Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale); 

-   art. 257 - art. 284 (Acte procesuale şi procedurale comune); 

II. Partea specială: 

- art. 285 – art. 287 (Urmărirea penală. Dispoziţii generale); 

- art. 299 – art. 303 (Conducerea şi supravegherea activităţii de cercetare 

penală  de către procuror ); 
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-   art. 305 - art. 311 (Desfăşurarea urmăririi penale);  

-   art. 312 – art. 313 (Suspendarea urmăririi penale); 

-   art. 314 – art. 320 (Clasarea şi renunţarea la urmărire penală); 

-   art. 321 – art. 323 (Terminarea urmăririi penale); 

-  art. 324 – art. 331 (Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de 

către procuror); 

-  art. 332 – art. 335 (Reluarea urmăririi penale); 

-  art. 336 – 341 (Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire 

penală); 

- art. 353 (citarea la judecată); 

- art. 360 (constatarea infracţiunilor de audienţă; 

- art. 363 (participarea procurorului la judecată). 

14.  Jurisprudenţa în materie disciplinară:  

- Culegerea „Jurisprudenţa în materie disciplinară - 2006 - 2009" publicată 

de Consiliul Superior al Magistraturii, Ed. CH Beck. 2010; 

- Hotărârile pronunţate în materie disciplinară din anul 2010 - la zi, 

publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale CSM - Tip - Secţia pentru 

procurori în materie disciplinară. 

15. Jurisprudenţa în materia apărării independenţei, imparţialităţii şi 

reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor: 

- Culegerea „Apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei 

profesionale ale judecătorilor şi procurorilor. Hotărâri ale Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii - 2006 - 2009”, publicată de Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ed. CH Beck, 2010; 

- Hotărârile pronunţate în materie de Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii din anul 2010 - Ia zi. publicate pe site-ul w.w.w.csm1909.ro - 

Hotărâri ale CSM - Tip - Apărare reputaţie profesională, precum şi pe pagina de 

internet www.inspectiajudiciara.ro secţiunea apărarea reputaţiei, independenţei şi 

imparţialităţii. 

 

16. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materie penală: 

1. Decizia nr. 16/18.11.2013. Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii – privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor 

art. 320
1
 alin. (7) teza a II-a din Codul de procedură penală, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 12/09.01.2014; 
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2. Decizia nr. 4/29.09.2014. Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii, privind interpretarea şi aplicarea unitară a 

dispoziţiilor art. 203 alin. (5) şi art. 425
1
 alin. (1) din Codul de procedura penală 

publicată în Monitorul Oficial nr. 821/11.11.2014; 

3. Decizia nr. 2/14.04.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 2/1/2014/HP/P, cu privire la 

privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul prescripţiei răspunderii 

penale, publicată în Monitorul Oficial nr. 319/30.04.2014; 

4. Decizia nr. 6/26.05.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 6/1/2014/HP/P, cu privire la 

mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a 

cauzei în ipoteza tentativei, publicată în Monitorul Oficial nr. 471/26.06.2014; 

5. Decizia nr. 10/02.06.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 9/1/HP/P, privind aplicarea 

legii penale mai favorabile, potrivit art. 5 din Codul penal, în cazul 

circumstanţelor atenuante, publicată în Monitorul Oficial nr. 502/07.07.2014; 

6. Decizia nr. 13/05.06.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 14/1/2014/HP/P, privind 

aplicabilitatea dispoziţiilor art. 6 alin. (l) din Codul penal cu privire la hotărârile 

de condamnare pronunţate de un alt stat faţă de cetăţeni români, recunoscute în 

procedura reglementată de Legea nr. 302/2004, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 505/08.07.2014; 

7. Decizia nr. 14/16.06.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 15/1/2014/HP/P, privind 

aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal, în ipoteza 

cauzei speciale de reducere a pedepsei prevăzută în art. 320
1
 alin. (7) din Codul 

de procedură penală anterior, publicată în Monitorul Oficial nr. 525/15.07.2014; 

8. Decizia nr. 15/23.06.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 16/1/2014/HP/P, privind 

aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal. în cazul 

recidivei postexecutorii, publicată în Monitorul Oficial nr. 546/23.07.2014; 
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9. Decizia nr. 21/06.11.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 23/1/2014/HP/P, privind 

interpretarea  dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Codul penal, inclusiv în materia 

prescripţiei răspunderii penale, în sensul că legea penală mai favorabilă este 

aplicabilă în cazul infracţiunilor săvârşite  anterior datei de 1 februarie 2014 care 

nu au fost încă judecate definitiv, în conformitate cu Decizia nr. 265/2014 a 

Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 829/13.11.2014; 

10. Decizia nr. 25/17.11.2014. Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală - Dosar nr. 27/1/2014/HP/P – Decizia nr. 

25/2014 prin care se stabileşte că procurorul nu poate, în faza de urmărire 

penală, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, să reţină dispoziţiile 

art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I  nr. 935/22.12.2014. 

17. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale: 

a) procedură penală   

1. Decizia nr. 599 din data de 21.10.2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. f) şi art. 341 alin.(5) - (8) 

din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 886 din data 

de 05.12.2014. 

2. Decizia nr. 641 din data de 11.11.2014, referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art. 345, art. 346 alin. (1) şi  

art. 347 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 887 

din data de 05.12.2014. 

3. Decizia nr. 663 din data de 11.11.2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 - 348 din Codul de procedură penală, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 22.01.2015. 

4. Decizia nr. 712 din data de 04.12.2014, referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211—217 din Codul de procedură 

penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 15.01.2015. 

 

b) Decizii ale Curţii Constituţionale având ca obiect dispoziţii ale Legii 

nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi Legii 

nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată  
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1. Decizia nr. 176 din data de 26.03.2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 

351 din 13.05.2014. 

2. Decizia nr. 196 din data de 14.04.2013 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin.(4) şi (9) din Legea nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 

231 din 22.04.2013. 

3. Decizia nr. 397 din data de 03.07.2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 

529 din 16.07.2014. 

 

18. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 

a) în materie penală 

1. Hotărârea din data de 04.08.2005, în cauza Stoianova şi Nedelcu 

împotriva României, publicată în Monitorul Oficial nr. 562/16.07.2007. 

2. Hotărârea Calmanovici împotriva României din 01.07.2008, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 283/30.04.2009. 

3. Hotărârea din data de 14.04.2009 în cauza Didu împotriva 

României, publicată în Monitorul Oficial nr. 740/23.10.2009. 

4. Hotărârea din data de 16.06.2009, în cauza Soare împotriva 

României, disponibilă la adresa 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 

5. Hotărârea Creangă împotriva României, din 23.02.2012 publicată în 

Monitorul Oficial nr. 613/27.07.2012. 

6. Hotărârea din data de 16.04.2013, în cauza Bucureşteanu împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 

7. Hotărârea din data de 15.10.2013, în cauza Şandru împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

8. Hotărârea din data de 26.11.2013, în cauza Vlad şi alţii împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la  http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301
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9. Hotărârea din data de 17.12.2013, în cauza Potcoavă împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

10. Hotărârea din data de 03.06.2003, în cauza Pantea împotriva 

României, publicată în Monitorul Oficial nr. 1150/06.12.2014.  

11. Hotărârea din data de 14.01.2014, în cauza Sâncrăian împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 

12. Hotărârea din data de 25.02.2014, în cauza Văduva împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

13. Hotărârea din data de 18.03.2014, în cauza Beraru împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

14. Hotărârea din data de 25.03.2014, în cauza Larie împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

15. Hotărârea din data de 01.07.2014, în cauza Simon împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

16. Hotărârea din data de 21.10.2014, în cauza Panait împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301   

 

b) în materie civilă 

1. Hotărârea din data de 26.07.2007, în cauza Hirschhorn împotriva 

României, disponibilă pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii la  http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301  
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