TEMATICA
pentru susţinerea examenului de absolvire INM
2016
ORGANIZARE JUDICIARĂ
- JUDECĂTORI -

1) Independenţa judecătorului
2) Imparţialitatea judecătorului
3) Promovarea supremaţiei legii
4) Exercitarea îndatoririlor profesionale
5) Onoarea şi demnitatea profesiei de judecător
6) Incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii
7) Competenţa judecătorilor stagiari în soluţionarea cauzelor civile sau penale
8) Delegarea, detaşarea şi transferul judecătorilor
9) Suspendarea din funcţie şi încetarea funcţiei de judecător
10) Răspunderea judecătorilor
11) Procedura răspunderii disciplinare a judecătorilor
12) Principiile organizării judiciare
13) Cariera magistraţilor: recrutare, promovare, evaluare, formare profesională
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BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de
specialitate sau orice altă documentaţie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă etc.) ce
va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data de 16.03.2016
(data anunţării examenului).

LEGISLAŢIE ŞI JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ

Candidaţii pot avea asupra lor (pe suport hârtie) în timpul examenului legislaţia
menţionată cu modificările legislative intervenite până la data de 16.03.2016, aşa cum a fost
publicată în Monitorul Oficial al României, precum și jurisprudența relevantă.
Nu se acceptă în timpul examenului ediţii comentate sau adnotate ale legislaţiei și
jurisprudenței menţionate. De asemenea nu sunt acceptate exemplare ale acesteia cu menţiuni
proprii pe margine.

-

Capitolul VI din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;
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 nr. 279/21 aprilie 2003, cu modificările şi completările
ulterioare - art.101-109, art. 111, art.114;
Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată în Monitorul Oficial nr. 625/31 august
2012, cu modificările și completările ulterioare - art. 202;
Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în
Monitorul Oficial nr. 826/13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 304/2004 privind Organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial nr.
827/13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul
Oficial nr. 628/1 septembrie 2012, cu modificările ulterioare;
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Integritate precum şi pentru modificarea şi completarea
altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 621/2 septembrie 2010, cu modificările
şi completările ulterioare - Capitolul I (art. 1 alin.1 pct. 6-8, alin.2, alin.3, art. 2, art. 3 alin.1-3,
art. 4);
Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, adoptat prin Hotărârea CSM nr.
328/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 815/8.09.2005;
Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti adoptat prin Hotărârea CSM
nr. 1375/17.12.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 970/28.12.2015 ;
Regulament 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
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prin Hotărârea CSM nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 329/12.04.2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor,
adoptat prin Hotărârea CSM nr. 676/4.10.2007, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 814
bis/29.11.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Codul de procedură civilă – art. 41-54 (incompatibilități, abținerea și recuzarea), art.
425-426 (conținutul hotărârii, redactarea și semnarea hotărârii);
Codul de procedură penală – art. 64-67 (incompatibilități, abținerea și recuzarea), art.
401-404 (cuprinsul hotărârii), art. 406 (redactarea și semnarea hotărârii);
Aplicarea dispozițiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor
adiționale la Convenție în următoarele hotărâri CEDO:
1. Hotărârea Micallef împotriva Maltei din 15 octombrie 2009 (cu referire la pretinsa
încălcare a art. 6 din Convenție – privind imparțialitatea instanței);
2. Hotărârea Kyprianou împotriva Ciprului din 15.12.2005 (cu referire la pretinsa
încălcare a art. 6 din Convenție – privind imparțialitatea instanței);
3. Hotărârea Tocono și Profesorii Prometeiști împotriva Moldovei din 26 iunie 2007;
4. Hotărârea Ozpinar împotriva Turciei din data de 19 octombrie 2010;
5. Hotărârea Fodor împotriva României din 16 septembrie 2014;
6. Hotărârea Albina împotriva României din 28 aprilie 2005;
7. Hotărârea Parohia Greco-Catolică Lupeni și alții împotriva României din 19 mai
2015.
(Toate hotărârile indicate sunt disponibile pe intranetul INM.)
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TEMATICA
pentru susţinerea examenului de absolvire INM
2016

ORGANIZARE JUDICIARĂ
- PROCURORI -

1) Independenţa procurorului
2) Imparţialitatea procurorului
3) Promovarea supremaţiei legii
4) Exercitarea îndatoririlor profesionale
5) Onoarea şi demnitatea profesiei de procuror
6) Incompatibilităţi şi interdicţii privind procurorii
7) Competenţa procurorilor stagiari
8) Delegarea, detaşarea şi transferul procurorilor
9) Suspendarea din funcţie şi încetarea funcţiei de procuror
10) Răspunderea procurorilor
11) Atribuţiile Ministerului Public
12) Procedura răspunderii disciplinare a procurorilor
13) Principiile organizării judiciare
14) Cariera magistraţilor: recrutare, promovare, evaluare, formare profesională
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BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de
specialitate sau orice altă documentaţie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă etc.) ce
va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data 16.03.2016 (data
anunţării examenului).

LEGISLAŢIE ŞI JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ

Candidaţii pot avea asupra lor (pe suport hârtie) în timpul examenului legislaţia
menţionată, cu modificările legislative intervenite până la data de 16.03.2016, aşa cum a fost
publicată în Monitorul Oficial al României, precum și jurisprudența relevantă.
Nu se acceptă în timpul examenului ediţii comentate sau adnotate ale legislaţiei și
jurisprudenței menţionate. De asemenea nu sunt acceptate exemplare ale acesteia cu menţiuni
proprii pe margine.

-

Capitolul VI din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;
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 nr. 279/21 aprilie 2003, cu modificările şi completările
ulterioare - art. 101-109, art.111, art.114;
Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată în Monitorul Oficial nr. 625/31 august
2012, cu modificările și completările ulterioare – art. 202;
Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în
Monitorul Oficial nr. 826/13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 304/2004 privind Organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial nr.
827/13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul
Oficial nr. nr. 628/1 septembrie 2012, cu modificările ulterioare;
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Integritate precum şi pentru modificarea şi completarea
altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 621/2 septembrie 2010, cu modificările
şi completările ulterioare - Capitolul I (art. 1 alin.1 pct. 6-8, alin.2, alin.3, art. 2, art. 3 alin.1-3,
art. 4);
Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, adoptat prin Hotărârea CSM nr.
328/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 815/8.09.2005;
Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului
justiţiei nr. 2632/30.07.2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. nr. 623bis din
26.08.2014, cu modificările și completările ulterioare;
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-

Regulament 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 CSM nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 329/12.04.2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor,
adoptat prin Hotărârea CSM nr. 676/4.10.2007, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 814
bis/29.11.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Codul de procedură penală – art. 64 -67 (incompatibilități, abținerea și recuzarea);
Aplicarea dispozițiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor
adiționale la Convenție în următoarele hotărâri CEDO:
1. Hotărârea Micallef împotriva Maltei din 15 octombrie 2009 (cu referire la pretinsa
încălcare a art. 6 din Convenție – privind imparțialitatea instanței);
2. Hotărârea Kyprianou împotriva Ciprului din 15.12.2005 (cu referire la pretinsa
încălcare a art. 6 din Convenție – privind imparțialitatea instanței);
3. Hotărârea Tocono și Profesorii Prometeiști împotriva Moldovei din 26 iunie 2007;
4. Hotărârea Ozpinar împotriva Turciei din data de 19 octombrie 2010;
5. Hotărârea Mocanu și alții împotriva României din 17 septembrie 2014;
6. Hotărârea Larie și alții împotriva României din 25 martie 2014;
7. Hotărârea Beraru împotriva României din 1 iulie 2014.
(Toate hotărârile indicate sunt disponibile pe intranetul INM.)
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