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  dreptul de a consulta dosarul are trei componente: 

1.  dreptul de a 
studia actele 
dosarului; 

2.  dreptul de a nota 
date sau informaţii 
din dosar; 

3.  dreptul de a obţine fotocopii ale actelor 
dosarului pe cheltuiala clientului, cu asigu-
rarea protecţiei datelor cu caracter personal 
(prin eliminarea acestora din cuprinsul 
fotocopiilor); 

 în cursul urmăririi penale, competenţa de a stabili data şi durata consultării aparţine 
exclusiv procurorului, care trebuie să stabilească exercitarea dreptului într-un termen 
rezonabil, având în vedere data solicitării, precum şi volumul dosarului de urmărire 
penală (al actelor ce trebuie studiate sau fotocopiate); 

 procurorul poate delega organelor de cercetare penală atât activitatea de punere la 
dispoziţia avocaţilor părţilor şi subiecţilor procesuali principali a dosarului pentru a fi 
studiate actele acestuia ori pentru a nota date sau informaţii din dosar, cât şi activitatea 
de fotocopiere a actelor dosarului; 

 dreptul de a consulta dosarul nu este un drept absolut, putând fi restricţionat motivat în 
cazurile în care prin consultare s-ar aduce atingere bunei desfăşurări a urmăririi penale; 

 după începerea urmăririi penale in rem, respectiv după dispunerea efectuării în conti-
nuare a urmăririi penale faţă de suspect şi până la punerea în mişcare a acţiunii penale, 
procurorul poate restricţiona prin ordonanţă motivată consultarea dosarului de către suspect, 
persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente, dacă prin aceasta s-ar 
putea aduce atingere bunei desfăşurări a urmăririi penale; 

 după punerea în mişcare a acţiunii penale, procurorul poate restricţiona prin ordonanţă moti-
vată consultarea dosarului de către inculpat, persoana vătămată, partea civilă, partea 
responsabilă civilmente, dacă prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfăşurări a 
urmăririi penale, pentru o durată de cel mult 10 zile (termen procedural); 
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În cursul procedurii de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, inculpatul şi avocatul său, res-
pectiv persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente şi avocatul acestora au 
dreptul să consulte actele dosarului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.  Identificaţi procedurile desfăşurate în cursul urmăririi penale care au caracter contradictoriu. 
 
2.  Prezentaţi ipotezele în care procurorul poate reţine la stabilirea situaţiei de fapt acte sau 

mijloace materiale transmise de organele de constatare. 

 o dispoziţie specială care derogă de la regula generală prevăzută în art. 94 NCPP este 
stipulată de art. 145 NCPP în materia supravegherii tehnice; potrivit acesteia, procurorul 
poate să dispună, prin ordonanţă motivată, amânarea informării sau a prezentării suporturilor 
pe care sunt stocate activităţile de supraveghere tehnică ori a proceselor-verbale de redare, cel mai 
târziu până la terminarea urmăririi penale sau până la clasarea cauzei, dacă aceasta ar 
putea conduce la: 

a) perturbarea sau periclitarea 
bunei desfăşurări a urmăririi 
penale în cauză; 

b) punerea în pericol a sigu-
ranţei victimei, a martorilor sau 
a membrilor familiilor acestora; 

c) dificultăţi în suprave-
gherea tehnică asupra altor 
persoane implicate în cauză; 

 în toate procesele aflate în faza de urmărire penală, fie că a fost sau nu pusă în mişcare 
acţiunea penală, avocatului nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile 
părţii sau ale subiectului procesual principal pe care îl asistă ori îl reprezintă; 

 cu ocazia dezbaterii propunerii de arestare preventivă sau de prelungire a măsurii 
arestării preventive, a cererilor de revocare, înlocuire, încetare de drept a măsurii arestării 
preventive sau cu ocazia contestaţiilor formulate în aceste materii, avocatul inculpatului 
are dreptul de a lua cunoştinţă de materialul de urmărire penală înaintat judecătorului. 

! OBSERVAŢIE: 

TEME DE ANALIZĂ ŞI DEZBATERE TEME DE ANALIZĂ ŞI DEZBATERE 
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3.  Enumeraţi cazurile în care organe nejudiciare pot participa la procedee probatorii. 
 
4.  Poate fi incidentă vreo sancţiune procedurală în cazul în care, după punerea în mişcare a 

acţiunii penale, procurorul instituie o interdicţie de acces la dosar pe o durată de 10 zile, 
interval de timp în care dispune emiterea rechizitoriului? 

 
5.  Există acte de urmărire penală care pot fi efectuate în prezenţa publicului? 
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FIŞA nr. 27  
ÎNLĂTURAREA SAU MODIFICAREA PEDEPSEI 

 
 
 
 

A. Intervenirea unei legi de dezincriminare A. Intervenirea unei legi de dezincriminare 

1. INTERVENIREA UNEI LEGI PENALE NOI 

a. când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii prin care s-a 
aplicat o măsură educativă intervine o lege care nu mai prevede ca infracţiune fapta 
pentru care s-a pronunţat condamnarea (lege de dezincriminare), instanţa de executare sau, 
dacă cel condamnat se află în executarea pedepsei sau a unei măsuri educative, instanţa 
corespunzătoare în grad în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere sau, după caz, 
centrul educativ ori centrul de detenţie va face aplicarea art. 4 NCP, din oficiu sau la 
cererea procurorului ori a persoanei condamnate pe calea contestaţiei la executare; 

b. dispoziţiile art. 4 NCP sunt aplicabile şi în situaţiile în care o faptă determinată, comisă 
sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracţiune potrivit legii noi datorită modificării 
elementelor constitutive ale infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie, cerută de legea 
nouă pentru existenţa infracţiunii, însă nu se aplică în situaţia în care fapta este incrimi-
nată de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, chiar sub o altă denumire (art. 3 
LPANCP); 

c. executarea pedepselor (principale, accesorii ori complementare), a măsurilor educative 
şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele 
penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte (interdicţiile, incapacităţile şi 
decăderile) încetează prin intrarea în vigoare a legii de dezincriminare; 
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 d. procedura: şedinţă publică, cu citarea condamnatului; condamnatul aflat în stare de 
liberate poate opta să nu se prezinte la şedinţa de judecată; condamnatul aflat în stare de 
deţinere poate solicita ca judecata să se efectueze în lipsă; asistenţa juridică este obligatorie 
în cazurile prevăzute de art. 90 NCPP; participarea procurorului este obligatorie; instanţa 
se pronunţă prin sentinţă care poate fi atacată cu contestaţie în termen de 3 zile de comu-
nicare; soluţionarea contestaţiei se realizează potrivit dispoziţiilor art. 4251 NCPP. 

B. Intervenirea unei legi penale mai favorabile 

a. când după rămânerea definitivă a hotărârii de 
condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o 
măsură educativă intervine o lege care prevede o 
pedeapsă sau o măsură educativă mai uşoară decât 
cea care se execută ori urmează a se executa (lege 
penală mai favorabilă), instanţa de executare sau, 
dacă cel condamnat se află în executarea pedepsei 
sau a unei măsuri educative, instanţa corespunză-
toare în grad în a cărei rază teritorială se află locul de 
deţinere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de 
detenţie va face aplicarea principiilor legii penale 
mai favorabile prevăzute de art. 6 NCP, din oficiu 
sau la cererea procurorului ori a persoanei condamnate 
pe calea contestaţiei la executare; 

b. procedura: şedinţă publică, cu citarea 
condamnatului; condamnatul aflat în 
stare de liberate poate opta să nu se pre-
zinte la şedinţa de judecată; condamnatul 
aflat în stare de deţinere poate solicita ca 
judecata să se efectueze în lipsă; asistenţa 
juridică este obligatorie în cazurile prevă-
zute de art. 90 NCPP; participarea 
procurorului este obligatorie; instanţa se 
pronunţă prin sentinţă care poate fi 
atacată cu contestaţie în termen de 3 zile 
de comunicare; soluţionarea contestaţiei 
se realizează potrivit dispoziţiilor 
art. 4251 NCPP. 

2. AMNISTIA ŞI GRAŢIEREA POSTCONDAMNATORIE 

a. Competenţa: judecătorul delegat cu 
executarea de la instanţa de executare, iar 
dacă cel condamnat se află în executarea 
pedepsei, judecătorul delegat cu executarea 
de la instanţa corespunzătoare în a cărei 
circumscripţie se află locul de deţinere. 

b. Procedura: este necontradictorie, judecătorul delegat 
cu executarea pronunţându-se prin încheiere executorie, 
dată în camera de consiliu, fără citarea condamnatului, 
cu participarea procurorului; împotriva încheierii jude-
cătorului se poate declara contestaţie numai de către 
procuror, în termen de 3 zile de la pronunţare. 


