
T E M A T I C Ă 

pentru concursul de promovare în funcţii de conducere a grefierilor 

din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism (2017) 

 

 1.Procedura de emitere a mandatului de percheziţie domiciliară (art. 158 din 

Codul de procedură penală); 

  2.Modul de citare şi conţinutul citaţiei (art. 257 – art. 258 din Codul de procedură  

 penală); 

 3.Audierea suspectului sau a inculpatului (art. 107 - art. 110 din Codul de 

procedură penală); 

 4.Inculpatul şi drepturile acestuia (art. 82 – art. 83 din Codul de procedură 

penală); 

5.Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale (art. 16 

din  Codul de procedură penală); 

 6.  Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi 

al parchetelor de pe lângă acestea; 

 7. Formarea profesională continuă (art. 29-32 din Legea nr. 567/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare). 

 8. Numirea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului 

auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea: 

 8.1. Numirea în funcţie (Cap. 4, Secţiunea 1, art. 33-40 din Legea nr. 567/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

 8.2. Promovarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea (Cap. 4, Secţiunea a 2-a, art. 42-47 din Legea nr. 567/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare); 

 8.3. Suspendarea din funcţie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (Cap. 4, Secţiunea a 3-a, art. 48-51 din 

Legea nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare); 

 8.4. Eliberarea din funcţie (Cap. 4, Secţiunea a 4-a, art. 52-54 din Legea                     

nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare). 

 9. Delegarea, detaşarea şi transferul personalului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (Cap. 5, art. 55-58 din Legea 

nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare). 

 10. Drepturile şi îndatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (Cap. 6, art. 59-81 din Legea                  

nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare): 

 10.1. Drepturile personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea (Cap. 6, Secţiunea a 2-a, art. 60-73 din Legea                       

nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare); 

 10.2. Evaluarea activităţii personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (Cap. 6, Secţiunea a 2-a, art. 74-75 din 

Legea nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare); 

10.3. Îndatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi 

al parchetelor de pe lângă acestea (Cap. 6, Secţiunea a 3-a, art. 76-81 din Legea nr. 

567/2004, cu modificările şi completările ulterioare). 



 11. Răspunderea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti 

şi al parchetelor de pe lângă acestea (Cap.7, art. 82-89 din Legea nr. 567/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare). 

12.  Atribuţiile personalului auxiliar de specialitate din Structura centrală, 

prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului 

justiţiei nr. 4682/C/2016 (art. 69-art. 75 din Regulament). 

 13. Evidenţa activităţii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism (Titlul XI):  

13.1. Registre şi condici (art. 96 din Regulament); 

 13.2. Reguli generale privind primirea, înregistrarea şi circulaţia lucrărilor             

(art. 98-111 din Regulament);  

 13.3. Reguli speciale privind primirea, înregistrarea şi circulaţia lucrărilor la 

Structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism (art. 112-119 din Regulament); 

 13.4. Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat, evidenţa punerii în 

executare a ordonanţelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare, valorificarea şi 

evidenţa corpurilor delicte (art. 133-144 din Regulament). 

 14) Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145/2005. 

 

B I B L I O G R A F I E: 

 

 1. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care 

funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului 

justiţiei nr. 4682/C/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

 3. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145/2005. 

 4.  Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.  

 5. Noul cod de procedură penală.  

6. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (art. 62 – 79 şi art. 116 – 120). 

 


