ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL MILITAR DE PE LÂNGĂ
CURTEA MILITARĂ APEL

TEMATICĂ

I. Organizare judiciară
I) Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea (Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului
auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea
si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize
Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare).
II. Procedura penală
A. Partea generală
1. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale;
2. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;
3. Participanţii în procesul penal :
a. Dispoziţii generale;
b. Competenţa organelor judiciare;
c. Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora;
d. Inculpatul şi drepturile acestuia;
e. Partea civilă şi drepturile acesteia;
f. Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia;
g. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea;
4. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
a. Reguli generale;
b. Audierea persoanelor;
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5. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
a. Măsurile preventive;
b. Măsurile asiguratorii, restituirea bunurilor şi restabilirea situaţiei anterioare
săvârşirii infracţiunii;
6. Acte procesuale şi procedurale comune
a. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere;
b. Cheltuielile judiciare;
c. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea
unor omisiuni vădite;
B. Partea specială
1. Urmărirea penală
a. Dispoziţii generale;
b. Sesizarea organelor de urmărire penală;
c. Efectuarea urmăririi penale;
d. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei;
e. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală;
2. Camera preliminară
III) Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul nr.
2632/C/2014 al ministrului justiţiei
Titlul I
Titlul V
Titlul VII

- Dispoziţii generale;
- Organizarea şi funcţionarea parchetelor militare;
- Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile compartimentelor
auxiliare de specialitate ale parchetelor;
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