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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
 pentru concursul de promovare în funcții de conducere a grefierilor

 în anul 2018
 

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare; 
 2. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 62 – art. 88; art. 116 – art. 120); 

 3. Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul nr. 1643/C/2015 al Ministrului justiției, cu modificările și completările
ulterioare – dispoziții referitoare la structura direcției; organizarea și atribuțiile personalului auxiliar de specialitate; atribuțiile grefierilor șefi; dispoziții referitoare la registre și
condici și ordinele cu caracter normativ ale procurorului șef direcție specifice activității personalului auxiliar de specialitate;

 4. Ordinul ministrului justiției privind aprobarea regulamentului de ordine interioară a parchetelor nr. 2632/C/30.07.2014 publicat în M. Of. nr. 623 din
26.08.2014 și ordinele cu caracter normativ ale procurorului general specifice activității personalului auxiliar de specialitate;

 5. Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 11 din 27.01.2014 privind registrele și condicile folosite în
activitatea Ministerului Public;

 6. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care
funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;

 7. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 182 din 29
martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

 8. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 145
din 26 aprilie 2005;

 9. Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 434 din 15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind
evaluarea activității profesionale a personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex din cadrul Ministerului Public;

 10. Noțiuni generale de procedură penală: 
 Codul de procedură penală: 

 - competența organelor judiciare (art. 35 – 42); 
 - incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent și a grefierului (art. 65 – 70); 

 - avocatul, asistența juridică și reprezentarea (art. 88 – 96); 
 - probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (art. 97 – 126; art. 129 – 141; art. 143 – 147; art. 152 – 153; art. 156 – 158; art. 165 – 172; art. 181 – 183; art. 192

– 193; art. 196 - 201);
 - reținerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune (art. 209 – 217); 

 - citarea, comunicarea actelor de procedurale și mandatul de aducere (art. 257 – 267); 
 - dispoziții generale privind urmărirea penală (art. 285 – 287); 

 - sesizarea organelor de urmărire penală (art. 288 – 298); 
 - terminarea urmăririi penale, dispoziții privind efectuarea urmăririi penale de către procuror, rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței (art. 321 – 331); 

 - plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală (art. 336 – 340); 
 - camera preliminară (art. 342 – 348); 

 - căi de atac – termene (declarare, mod de calcul și instanța competentă). 
 De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta legislație și lucrări de specialitate (cursuri universitare, tratate, monografii, etc.),

actualizate în raport de modificările legislative intrate în vigoare până la data anunțării concursului.


