
 Cuprins 5

Cuprins

Cuvânt-înainte despre un lucru bine făcut şi despre lucruri care ar trebui bine refăcute  
(Dr. iur. Dieter Schlafen)  ................................................................................................................................ 7

CONSTITU IA ROMÂNIEI (extras)  ........................................................................................................19 

LEGEA NR. 303/2004 PRIVIND STATUTUL JUDEC TORILOR ŞI PROCURORILOR  ........................22 
Legisla ie conex   ..................................................................................................................................61 

Codul deontologic al judec torilor şi procurorilor .................................................................................61 
Regulamentul privind modul de desf şurare a cursurilor de formare profesional  continu   
a judec torilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor ob inute ...........................................................64 
Regulamentul privind concediile judec torilor şi procurorilor ...............................................................68 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor L. nr. 303/2004 privind statutul judec torilor 
şi procurorilor, rep., şi ale L. nr. 47/1992 privind organizarea şi func ionarea  
Cur ii Constitu ionale, rep., referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemniza iilor 
pentru creşterea copilului în vârst  de pân  la 2 ani (extras) ...............................................................72 
Regulamentul privind concediile personalului de specialitate juridic  asimilat judec torilor  
şi procurorilor, din Ministerul Justi iei ...................................................................................................80 
Regulamentul privind examenul de capacitate al personalului de specialitate juridic  asimilat 
judec torilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justi iei şi Institutului Na ional  
de Criminologie ...................................................................................................................................84 
Regulamentul privind transferul şi detaşarea judec torilor şi procurorilor, delegarea 
judec torilor, numirea judec torilor şi procurorilor în alte func ii de conducere, precum  
şi numirea judec torilor în func ia de procuror şi a procurorilor în func ia de judec tor ........................88 
Regulamentul de organizare şi desf şurare a concursului sau examenului pentru numirea în 
func ii de conducere a judec torilor şi procurorilor ...............................................................................96 
Regulamentul privind r spunderea disciplinar  a personalului de specialitate juridic  asimilat 
judec torilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justi iei ................................................................ 108 
Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Na ional  
al Magistraturii ................................................................................................................................... 112 
Regulamentul privind examenul de capacitate al judec torilor stagiari şi al procurorilor stagiari ....... 127 
Regulamentul privind organizarea şi desf şurarea concursului de promovare a judec torilor  
şi procurorilor .................................................................................................................................... 136 
Regulamentul privind concediul de odihn  şi alte concedii ale asisten ilor judiciari ........................... 145 
Regulamentul privind evaluarea activit ii profesionale a personalului de specialitate juridic  
asimilat judec torilor şi procurorilor, din Ministerul Justi iei ................................................................ 148 
Regulamentul Institutului Na ional al Magistraturii ............................................................................. 151 
Regulamentul privind organizarea şi desf şurarea examenului de promovare a personalului  
de specialitate juridic , cu func ii de execu ie, asimilat judec torilor şi procurorilor,  
din Ministerul Justi iei ........................................................................................................................ 165 
Regulamentul privind organizarea şi desf şurarea concursului pentru ocuparea posturilor 
vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie ................................................... 167 
Regulamentul privind promovarea în func ia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent 
şef la Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie ............................................................................................. 176 
Regulamentul pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execu ie vacante de personal  
de specialitate juridic  asimilat judec torilor şi procurorilor, din Ministerul Justi iei ............................ 177 
Regulamentul privind evaluarea activit ii profesionale a judec torilor şi procurorilor ........................ 182 
Regulamentul privind organizarea şi desf şurarea concursului de promovare în func ia  
de judec tor la Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie .............................................................................. 193 
Regulamentul privind organizarea şi desf şurarea concursului de admitere în magistratur  ............. 206 
Regulamentul privind evaluarea activit ii profesionale a personalului de specialitate juridic  
asimilat judec torilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii  
şi al Institutului Na ional al Magistraturii ............................................................................................. 216 

LEGEA NR. 304/2004 PRIVIND ORGANIZAREA JUDICIAR  ............................................................ 229 
Legisla ie conex   ................................................................................................................................ 267 

H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscrip iilor judec toriilor şi parchetelor  
de pe lâng  judec torii ...................................................................................................................... 267 



6 Cuprins

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti .......................................................... 285 
Regulamentul de ordine interioară al parchetelor .............................................................................. 353 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie  
şi Justiţie  .......................................................................................................................................... 427 

LEGEA NR. 508/2004 PRIVIND ÎNFIIN AREA, ORGNIZAREA ŞI FUNC IONAREA  
ÎN CADRUL MINISTERULUI PUBLIC A DIREC IEI DE INVESTIGARE A INFRAC IUNILOR  
DE CRIMINALITATE ORGANIZAT  ŞI TERORISM  ............................................................................ 455 
Legisla ie conex   ................................................................................................................................ 460 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor  
de Criminalitate Organizată şi Terorism............................................................................................. 460 

O.U.G. NR. 43/2002 PRIVIND DIREC IA NA IONAL  ANTICORUP IE  ............................................ 501 
Legisla ie conex   ................................................................................................................................ 506 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului  
pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a altor funcţii vacante din Departamentul 
economico-financiar şi administrativ al Direcţiei Naţionale Anticorupţie ............................................. 506 
Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie ............................................... 512 

LEGEA NR. 317/2004 PRIVIND CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII  ................................. 558 
Legisla ie conex   ................................................................................................................................ 580 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii ............................. 580 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare ..................................................... 618 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie  
a inspectorilor judiciari ....................................................................................................................... 652 
Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia 
Judiciară ............................................................................................................................................ 660 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii  
de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor  
din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional  
al Magistraturii ................................................................................................................................... 676 

LEGEA NR. 567/2004 PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI AUXILIAR DE SPECIALITATE 
AL INSTAN ELOR JUDEC TOREŞTI ŞI AL PARCHETELOR DE PE LÂNG  ACESTEA  
ŞI AL PERSONALULUI CARE FUNC IONEAZ  ÎN CADRUL INSTITUTULUI NA IONAL  
DE EXPERTIZE CRIMINALISTICE  ....................................................................................................... 680 
Legisla ie conex   ................................................................................................................................ 700 

Regulamentul privind condiţiile de acordare a Diplomei Meritul Judiciar clasele II şi III 
personalului auxiliar de specialitate din instanţele judecătoreşti şi parchete ...................................... 700 
Norme de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea  
nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti  
şi al parchetelor de pe lângă acestea ................................................................................................ 701 
Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti  
şi al parchetelor de pe lângă acestea ................................................................................................ 706 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante 
de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea ........................................ 708 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru 
definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia  
de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe  
sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate  
la instanţe şi parchete superioare ...................................................................................................... 715 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii  
de conducere a grefierilor .................................................................................................................. 720 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor 
vacante de specialişti IT din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea.............................................................................................................................................. 724 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri ......................................... 727 
Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea 
grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex .................................................... 743 
Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex al  
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea .......................................................... 746 

Actualiz ri terminologice  .................................................................................................................... 750 


