Norwegian Financial Mechanism 2009-2014
Programul RO 24 „Întărirea capacităŃii judiciare şi cooperare”
Proiectul “Consolidarea capacităŃii sistemului judiciar din România de a face faŃă noilor provocări
legislative şi instituŃionale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new
legislative and institutional challenges”

Hotărârile care pot face obiectul contestaţiei, potrivit NCPP:

(1) încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa dispun
luarea măsurii internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei medico-legale
psihiatrice, precum şi prelungirea acestei măsuri;
(2) încheierea prin care, în cursul urmăririi penale, judecătorul de drepturi şi
libertăţi dispune asupra măsurilor preventive;
(3) încheierea prin care, în procedura camerei preliminare, judecătorul de cameră
preliminară dispune asupra măsurilor preventive;
(4) încheierea prin care, în cursul judecăţii, instanţa dispune, în primă instanţă,
asupra măsurilor preventive;
(5) încheierea prin care se dispune luarea sau ridicarea măsurii obligării
provizorii la tratament medical a suspectului sau inculpatului;
(6) încheierea prin care se dispune luarea măsurii internării medicale provizorii a
suspectului sau inculpatului;
(7) încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează
propunerea procurorului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate în cursul
urmăririi penale;
(8) încheierea prin care judecătorul de cameră preliminară, soluţionând
plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, verifică
legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele
nelegal administrate ori, după caz, sancţionează potrivit art. 280-282 C. proc. pen.
actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi admite plângerea,
desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi
persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea
penală;
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(9) încheierea judecătorului de cameră preliminară, în condiţiile art. 345-347 C.
proc. pen.;
(10) încheierea dată în primă instanţă prin care s-a dispus suspendarea cauzei;
(11) încheierea prin care s-a dispus suspendarea judecăţii în caz de extrădare
activă;
(12) încheierea prin care s-a dispus suspendarea hotărârii supuse revizuirii,
odată cu admiterea în principiu a cererii de revizuire sau ulterior acesteia;
(13) încheierea prin care se dispun sau se revocă măsurile preventive faţă de
persoana juridică;
(14) sentinţa prin care instanţa rezolvă cererea de reabilitare;
(15) încheierea prin care judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra
cererii procurorului de luare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau a
desfiinţării unui înscris, în cazul în care s-a dispus clasarea sau renunţarea la
urmărirea penală;
(16) hotărârea prin care judecătoria soluţionează cererea/propunerea de liberare
condiţionată;
(17) hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de amânare a
executării pedepsei;
(18) hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de întrerupere a
executării pedepsei;
(19) încheierea prin care judecătorul se pronunţă cu privire la aplicarea amnistiei
şi a graţierii, atunci când intervin după rămânerea definitivă a hotărârii;
(20) hotărârile pronunţate în primă instanţă în materia executării potrivit Titlului V
al Părţii speciale (”Executarea hotărârilor penale”).
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