Concurs promovare în funcţii de conducere a grefierilor- P.M.C.M.Ap.
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BAREM VARIANTA 2
1.Precizaţi cui se subordonează primul procuror militar al Parchetului
Militar Teritorial Bucureşti potrivit Regulamentului de ordine interioară al
parchetelor .
ROI Titlul II art.3 al.11
Conducătorul fiecărui parchet este subordonat conducătorului structurii de
parchet ierarhic superioare din aceeaşi circumscripţie.
R:Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea Militară
de Apel Bucureşti .-1 punct.
2. În cadrul cărui compartiment este organizată biblioteca la parchetele din
ţară potrivit Regulamentului de ordine interioară al parchetelor ?
ROI, Titlul XI Cap.1, Secţiunea 8 art.184
Biblioteca este organizată, la parchetele din ţară, în cadrul grefei.
R: în cadrul grefei.-1 punct
3. Indicaţi cine dispune suspendarea din funcţie a personalului auxiliar de
specialitate al parchetelor militare, personalului auxiliar de specialitate al Secţiei
Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
justiţie şi personalului auxiliar de specialitate al Secţiei de combatere a
infracţiunilor comise de militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Legea 567/2004 , art. 48 al.2
Suspendarea din funcţie se dispune de preşedintele curţii de apel sau, după
caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă aceasta, în a cărui
circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea persoana în cauză.
Pentru personalul auxiliar de specialitate al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al
Departamentului Naţional Anticorupţie, suspendarea din funcţie se dispune de
conducătorii acestora.
R: -procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de
Apel -0,34 puncte
-procurorul general al Parchetului de pe lăngă ÎCCJ-0,33 puncte
-procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. -0,33 puncte
Total-1 punct
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4. Enumeraţi 5 sancţiuni disciplinare care se pot aplica personalului auxiliar
de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.
-0,20 puncte pentru fiecare sancţiune
Total-1 punct
Legea 567/2004 art.85
Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, în
raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
b) reducerea cu 5 - 15% a salariului şi/sau a indemnizaţiei de
conducere, pe o durată de 1 - 3 luni;
c) retrogradarea în gradul profesional sau treapta profesională în
cadrul aceleiaşi funcţii, pe o durată de 1 - 3 luni;
d) revocarea din funcţia de conducere ocupată;
e) mutarea disciplinară la o altă instanţă sau parchet din
circumscripţia teritorială a aceleiaşi curţi de apel sau, după caz, a aceluiaşi
parchet de pe lângă curtea de apel, pe o durată de 1 - 3 luni; .
f) excluderea din profesie.
5. Cine aprobă programul anual cu seminariile şi sesiunile de formare
continuă a grefierilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parchetelor ?
Legea 567/2004 art.30 al.2
Seminariile şi sesiunile de formare continuă a grefierilor care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
se realizează pe baza unui program anual aprobat de Consiliul Superior al
Magistraturii.
R:Consiliul Superior al Magistraturii- 1 punct.
6.Precizaţi în ce condiţii pot efectua urmărirea penală parchetele militare
asupra unor fapte comise de militarii români dislocaţi pe teritoriul altor state în
cadrul unor forţe multinaţionale.
Legea 304/2004 rep. Titlul III Art.100 al.2 Parchetele militare efectuează
urmărirea penală în cauzele privind fapte penale comise de militari români
dislocaţi pe teritoriul altor state, în cadrul unor forţe multinaţionale, în
condiţiile în care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe teritoriul
statului primitor poate fi exercitată jurisdicţia română. -1 punct.
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7. Indicaţi compartimentele auxiliare de specialitate pe care le au în general
în structură toate parchetele, până la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de
apel potrivit Legii 304/2004.
Legea 304/2004 rep. Titlul VI Art.116 al.1:
Toate instanţele judecătoreşti şi toate parchetele au în structură
următoarele compartimente auxiliare de specialitate:
a) registratura;- 0,20 puncte.
b) grefa; - 0,20 puncte.
c) arhiva;- 0,20 puncte.
d) biroul de informare şi relaţii publice ;- 0,20 puncte.
e) biblioteca ;- 0,20 puncte.
Total-1 punct
8. Arătaţi care sunt locurile care determină competenţa după teritoriu.
Codul de procedură penală, Titlul II, art.30 :
a) locul unde a fost săvârşită infracţiunea; - 0,25 puncte
b) locul unde a fost prins făptuitorul ; - 0,25 puncte
c) locul unde locuieşte făptuitorul; - 0,25 puncte
d) locul unde locuieşte persoana vătămată ; - 0,25 puncte
Total-1 punct
9. Precizaţi care este obiectul acţiunii civile în procesul penal potrivit art.
14 al. 1 Cod procedură penală.
Codul de procedură penală, Titlul I, art.14 al.1 :
Acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului
-0,5 puncte- precum şi a părţii responsabile civilmente-0,5 puncte.
Total-1 punct.
10. După ce criteriu se clasifică dosarele penale soluţionate de procurori
pentru arhivare, cu excepţia celor declinate, reunite/conexate potrivit
Nomenclatorului Arhivistic?
Nomenclatorul arhivistic, indicativele II.1-II.2
R: În funcţie de tipul soluţiei pronunţate în dosar. - 1 punct.
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