JUDECĂTORUL DE DREPTURI
ŞI LIBERTĂŢI

Art. 3 N. C.p.p. - Separarea funcţiilor judiciare
(1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii
judiciare:
a) funcţia de urmărire penală;
b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;
c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii în
judecată;
d) funcţia de judecată.
Asupra actelor şi măsurilor din cadrul urmăririi
penale, care restrâng drepturile şi libertăţile fundamentale
ale persoanei, dispune judecătorul desemnat cu atribuţii în
acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

ART. 53
Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi
Judecătorul de drepturi şi libertăţi este judecătorul care, în cadrul
instanţei, potrivit competenţei acesteia, soluţionează, în cursul
urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile, contestaţiile
sau orice alte sesizări privind:

a) măsurile preventive;

b) măsurile asigurătorii;

c) măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu;

d) actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege;
 e) încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi
tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor
procedee probatorii potrivit legii;

f) procedura audierii anticipate;

g) alte situaţii expres prevăzute de lege.

Art. 64 - Incompatibilitatea judecatorului
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi nu poate participa, în
aceeaşi cauză, la procedura de cameră preliminară, la
judecata în fond sau în căile de atac.

ATRIBUŢIILE JUDECĂTORULUI DE
DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI
 În materia metodelor speciale de supraveghere
 Art. 138 (1) Constituie metode speciale de supraveghere sau cercetare












următoarele:
a) interceptarea comunicaţiilor/a oricărui tip de comunicare la distanţă;
b) accesul la un sistem informatic;
c) supravegherea video, audio sau prin fotografiere;
d) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;
e) obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane;
f) reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale;
g) utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor;
h) participarea autorizată la anumite activităţi;
i) livrarea supravegheată;
j) obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele
publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor.

 În materia reţinerii, predării si percheziţionării

trimiterilor poştale
 În materia obţinerii datelor generate sau
prelucrate de către furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii
de comunicaţii electronice destinate publicului,
altele decât conţinutul acestora, şi reţinute de
către aceştia
 Obţinerea de date privind situaţia financiară a
unei persoane

 În materia percheziţiei domiciliare şi informatice
 În materia expertizei medico-legale psihiatrice - ia

măsura internării nevoluntare
 În materia examinării fizice a persoanei - în lipsa
consimţământului
 În materia măsurilor preventive
 În materia măsurilor de siguranţă
 În materia măsurilor asigurătorii, a restituirii
lucrurilor
 În
materia valorificării bunurilor mobile
sechestrate în cursul urmăririi penale
 În privinţa mandatului de aducere, în cazul în care
pentru executarea acestuia este necesară pătrunderea
fără consimţământ într-un domiciliu sau sediu

 În procedura audierii anticipate
 În materia contestaţiei privind durata procesului
 În materia măsurilor preventive în privinţa

persoanelor juridice
 În materia identificării, căutării, localizării şi
prinderii persoanelor date în urmărire
 În materia punerii în executare a hotărârilor
judecătoreşti

