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DELA PREVIZIBILITATEA LEGII PENALE LA PREVIZBILITATEA PRACTICII JUDICIAR
PRINCIPIUL LEGALITATII INCRIMINARILOR SI PEDEPSELOR
-	principiu de ordin constitutional,
-	 pivotul intregului sistem legislativ si judiciar penal
Enuntat- art.11 Declaratia Universala a Drepturilor Omului, 
art.7 CEDO, 
art 1,2 , 20 si 73 lit.h Constitutie
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Constituie pilonul de baza al intregului sistem legislativ si judiciar pena
Calitatile legii penale pentru a fi respectat principiul legalitii incriminarilor si pedepselor
-necesitatea legii scrise (lex scripta), 
-necesitatea legislaţii stabile care să permită cunoaşterea ei de către cetăţeni (lex certa), 
redactarea ei într‑o manieră clară, astfel ca şi cetăţeanul să poată prevedea consecinţele încălcării sale (lex praevia).
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să nu conţină fapte determinate generic care să permită incriminarea prin analogie (nullum 
crimen sine lege certa) 
interpretarea strictă a normei penale (nullum crimen sine lege stricta).
Legea este previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în aşa fel încât să permită oricărei persoane – care, la nevoie poate apela la consultanţă de specialitate – să îşi corecteze conduita.
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Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă serie de reguli, respectiv „textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. (art. 7 alin. 4); 
„în cadrul soluţiilor legislative preconizate trebuie să se realizeze o configurare explicită a conceptelor şi noţiunilor folosite în noua reglementare, care au un alt înţeles decât cel comun, pentru a se asigura astfel înţelegerea lor corectă şi a se evita interpretările greşite.” 
(art. 24); „actele normative trebuie redactate într‑un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc ( art. 34 alin. 1).”
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Lipsa de accesibilitate şi de previzibilitate a normei de incriminare 
motiv de neconstituţionalitate a legii penale
C.C., dec.nr.363/2015;CCnr.405/2016 (M.O. nr.517/2016)
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului legea penală trebuie să fie cunoscută, în condiţii rezonabile, de cel căruia i se aplică
minimum două criterii, şi anume: să fie accesibilă tuturor – adică să existe un minimum de publicitate în privinţa ei şi să fie previzibilă – adică cel căruia i se adresează trebuie ca, în mod rezonabil, să‑i fi putut înţelege sensul şi mai ales să îşi dea seama de aplicarea legii în ceea ce îl priveşte
Comis E.D.H., 9 mai 1989, nr. 12327/1986, N. c. Royaume‑Uni, 
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Predictibilitatea sincronă == a fi în măsură
să prevadă consecințele legale ale acțiunilor sale din legea existentă 
Predictibilitatea diacronica-posibilitatea de a prevedea intre normele penale succesive legea aplicabila (mitior lex, neretroactivitatea legii)
Afecteaza previzibilitatea:exprimarile generice, normele de incriminare incomplete,desele modificari legislative, legiferarea prin  OUG etc
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Previzibilitatea legii penale conditionata de interpretarea si aplicarea unitara a legii
Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege (art.126)==interpretare antefactum=
Dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că există o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective şi asupra căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.
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Efectele hotararii in dezlegarea unor chestiuni de drept 
Dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial.
Efectele deciziei încetează în cazul abrogării, constatării neconstituţionalităţii ori modificării dispoziţiei legale care a generat problema de drept dezlegată, cu excepţia cazului în care aceasta subzistă în noua reglementare. 
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Interpretarea postfactum → recursul in interesul legii
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei, colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau colegiile de conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul Poporului au îndatorirea să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra chestiunilor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti.
Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României,
Efectele deciziei încetează în cazul abrogării, constatării neconstituţionalităţii ori modificării dispoziţiei legale care a generat problema de drept dezlegată, cu excepţia cazului în care aceasta subzistă în noua reglementare. 
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