TEMATICA
pentru concursul de promovare în funcţia de grefier şef la Parchetul Militar de pe
lângă Tribunalul Militar Timişoara - octombrie-noiembrie 2010
I. Organizare judiciară
a) Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea (Legea nr. 567/2004);
b) Organizarea judiciară (Legea nr. 304/2004)
Titlul I – Dispoziţii generale
Titlul III – Ministerul Public
Titlul VI – Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul
instanţelor şi al parchetelor de pe lângă acestea;
c) Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul nr.
529/C/2007 al ministrului justiţiei, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului
Justiţiei nr. 1226/C/2009.
Titlul I – Dispoziţii generale
Titlul II – Ierarhia funcţiilor din cadrul Ministerului Public
Titlul III – Cap. 6 – Secţia Parchetelor Militare
Titlul VII – Organizarea şi funcţionarea parchetelor militare
Titlul IX – Atribuţiile funcţiilor administrative
Titlul XI – Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile compartimentelor
auxiliare de specialitate ale parchetelor
d) Ordinul nr. 24/1997 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aprobarea nomenclatorului arhivistic, al
grupării în dosare a documentelor întocmite în activitatea Ministerului Public.
II. Procedură penală
A) Partea generală :
Titlul I – Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal
Titlul II – Competenţa
Capitolul 1 – Felurile competenţei
Titlul III – Probele şi mijloacele de probă
Titlul V – Acte procesuale şi procedurale
B) Partea specială

2
Titlul 1 – Urmărirea penală
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