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TEME DE INTERES :

	- Finalitatea procedurală a camerei preliminare în raport cu obiectul judecăţii. Tendinţe actuale în valorificarea limitelor învestirii cu ocazia rezolvării cauzei penale. 

	- Autonomia mecanismului procesual prin care se realizează controlul de legalitate a sesizării instanţei. Standardul utilizat în activitatea de verificare.

	- Implicaţiile procedurale ale unor modificări aduse instituţiei camerei preliminare prin Legea nr. 75/2016. Posibilitatea abrevierii pe cale judiciară a unor termene legale imperative.
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Finalitatea procedurală a camerei preliminare în raport cu obiectul judecăţii. Tendinţe actuale în valorificarea limitelor învestirii 

-	scopul funcţional ≠ scopul procedural;
-	nu este asumat în mod expres, spre deosebire de faza de urmărire penală şi faza de judecată;
-	nu trebuie limitat la un simplu filtru, o modalitate de asanare a actelor neconforme efectuate în cursul urmăririi penale;
-	acest scop ar corespunde unei exigenţe de tip continental (inchizitorial) : preconstituirea unui material probatoriu (de regulă scris şi secret) în faza de instrucţie, care să poată fi utilizat direct în faza decizională;
-	chiar şi în sistemele procesuale care au reprezentat sursa de inspiraţie legislativă pentru această instituţie şi care acceptă posibilitatea organului jurisdicţional care acţionează ca un filtru între faza investigativă şi cea decizională de a se pronunţa cu privire la temeinicia acuzaţiei formulate, scopul acestei activităţi este eminamente procesual;
-	fundamentul acuzaţiei penale este evaluat nu din perspectivă substanţială (în termeni de vinovăţie sau de nevinovăţie) ci procesuală: evitarea declanşării unei judecăţi inutile şi înlăturarea posibilităţii ca în faţa judecătorului natural (al fondului) să ajungă procese inapte probator;
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Scopul camerei preliminare :
– definitivează aspectul formal (material) al acuzaţiei, fixând limitele învestirii instanţei de judecată;
– stabileşte cadrul procesual în care urmează să fie exercitată funcţia de judecată, fixând obiectul judecăţii în limite nemodificabile de către judecătorul fondului;
	Scopul este atins prin verificarea actului de sesizare din perspectiva naturii sale idonee şi nu din perspectiva finalităţii sale substanţiale (temeinicia acuzaţiei). 
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- realizarea funcţiei de judecată şi rezolvarea cauzei deduse judecăţii sunt condiţionate de identificarea, sub forma standardului „beyond any reasonable doubt”, a elementelor care compun conceptul de vinovăţie în sens procesual;
- nu trebuie confundat cu echivalentul său substanţial;
- sub aceste elemente materiale trebuie evaluată simetria dintre actul de trimitere în judecată [art. 327 alin. (1) lit. a) C.p.p.] şi actul jurisdicţional de rezolvare a cauzei prin realizarea obiectului acţiunii – art. 396 alin. (2)-(4) C.p.p..
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-	care este fapta ce trebuie constatată din perspectiva dimensiunii sale materiale de către instanţa de judecată?
-	care sunt exigenţele suprapunerii?
-	cum poate fi conciliată o dialectică aparent conflictuală între obligaţia de aflare a adevărului (implicit generatoare de răspundere pentru judecător) şi constrângerile date de limitele învestirii?
-	care sunt formele şi limitele în care poate fi modificată caracterizarea juridică a faptei deduse judecăţii? – art. 349 alin. (1) C.p.p. – lămurirea cauzei = lămurirea obiectului;
-	o sugestie legislativă, în cazul procedurii judecăţii abreviate – art. 377 alin. (4), (5), art. 396 alin. (10) C.p.p. înainte de modificarea adusă prin O.U.G. nr. 18/2016.
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-	problemă sistemică actuală : posibilitatea reconfigurării obiectului judecăţii, a modificării acestuia prin abreviere;
-	imposibilitatea modificării prin extindere - o chestiune deja dezlegată.
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	Trei ipoteze practice privind caracterul preconstituit si obligatoriu (din perspectiva formei) a faptei deduse judecatii :
	1. absenţa unei suprapuneri între coordonatele temporale şi spaţiale ale faptei deduse judecăţii şi cele ale faptei reţinute de instanţă;
	2. ipoteza infracţiunilor cu un conţinut alternativ, reţinerea unei alte modalităţi de săvârşire a faptei decât cea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată;
	3. pluralitatea de acte materiale săvârşite de aceeaşi persoană şi caracterizate juridic sub forma unităţii legale de infracţiune [infracţiunea continuată - art. 35 alin. (1) C.p.]
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Jurisprudenţă anterioară:
-	Î.C.C.J., Secţia Penală, Decizia nr. 2647/2012 (www.legalis.ro);
-	Î.C.C.J., Secţia Penală, Decizia nr. 2093/2010 (www.legalis.ro);

-	Schimbarea de încadrare juridică este abordată din perspectiva unei chestiuni de drept, ca operaţiune judiciară formală fără consecinţe asupra situaţiei de fapt, expresie a unităţii structurale dintre faptă şi caracterizarea ei juridică.
Codurile penale la trei ani
 


-	unitatea de infracţiune determină o unitate de soluţie;
-	o soluţie unică pentru actele materiale dovedite cu excluderea din conţinutul infracţiunii a acţiunilor nedovedite;
-	modificare a obiectului judecăţii (prin abrevierea dimensiunii materiale a faptei); 
-	excluderea actelor nedovedite = mecanism analogic extinderii, permis în reglementarea veche [art. 335 C.p.p. 1968]
-	fără corespondent legislativ actual.
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-	pronunţarea unei unice soluţii de condamnare pentru unele din actele materiale deduse judecăţii pune în discuţie mecanismul procedural prin care se dezleagă în prealabil absenţa naturii infracţionale a celorlalte acte;
-	exigenţă inchizitorială „impunitum non facinus relinqui” ce derivă din obligaţia aflării adevărului real;
-	premisa înlăturării este reţinerea unui impediment care derivă din lipsa de temei a acţiunii penale/ dezlegarea nu poate fi dată în considerente;
-	se impune o modificare legislativă expresă. 
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	II. Autonomia mecanismului procesual prin care se realizează controlul de legalitate a sesizării instanţei. Standardul utilizat în activitatea de verificare:
-	evoluţie a practicii sub acest aspect;
-	Î.C.C.J., încheierea judecătorului de cameră preliminară nr. 798/20.10.2015, nepublicată; Î.C.C.J., încheierea judecătorului de cameră preliminară nr. 923/05.10.2016, ambele definitive.
-	vătămare procesuală/ imposibilitate de stabilire a obiectului şi limitelor judecăţii/caracter substanţial şi semnificativ al încălcării. 
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-	regularitatea actului de sesizare poartă asupra a două aspecte :
•	caracterul conform al întocmirii şi confirmării rechizitoriului (aspectul extern sau formal);
•	aptitudinea rechizitoriului de a provoca o învestire completă şi corespunzătoare a instanţei (aspectul intern sau de conţinut).
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-	neconcordanţa între forma ideală/abstractă (prefigurată normativ) şi forma concretă în care s-a materializat dispoziţia de trimitere în judecată = unica premisă pentru constatarea neregularităţii şi declanşarea procedurii remediu prevăzută de art. 345 alin. (3) C.p.p.;
-	sub aspect formal, mecanismul de verificare operează în mod autonom şi nu prin intermediul nulităţii.
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Consecinţe:
- neregularitatea poate fi invocată şi din oficiu de către judecătorul de cameră preliminară;
- remedierea acesteia nu reprezintă consecinţa efectului reparator al nulităţii [art. 280 alin. (3) C.p.p. care operează condiţionat];
- remedierea este obligatorie (sub acest aspect încheierea judecătorului de cameră preliminară are efect definitiv);
- corespondent în legislaţia procesual civilă – art. 177 C.proc.civ. – îndreptarea neregularităţilor actului de procedură;
ipoteză practică : îndreptarea neregularităţii constand in verificarea rechizitoriului de catre un alt procuror decat cel prevazut de lege. 
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	III. Implicaţiile procedurale ale unor modificări aduse instituţiei camerei preliminare prin Legea nr. 75/2016. Evoluţii cu privire la posibilitatea abrevierii pe cale judiciară a unor termene legale imperative.
-	condiţionarea caracterului contradictorial al procedurii de opţiunea procesuală a subiecţilor implicaţi (diferenţe între contradictorialitatea implicită şi cea explicită);
-	restrângerea nejustificată a modalităţii de susţinere a cererilor şi excepţiilor; administrarea doar a probei cu înscrisuri noi.
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	Sancţiunea incidentă în cazul nerespectării termenelor prevăzute de art. 344 alin. (2) şi (3) C.p.p.:
	- accident legislativ sau tendinţă inovatoare?
	- rolul tradiţiilor juridice locale.
	Remedii: 
-	temporizarea momentului la care judecătorul de cameră preliminară ar trebui să dispună pe cale graţioasă începerea judecăţii în condiţiile art. 346 alin. (1) C.p.p.;
-	fixarea unui termen pentru dezbateri judiciare chiar dacă cererile şi excepţiile au fost depuse tardiv;

Codurile penale la trei ani
 



	Dinu C. Giurescu, postfaţă la „Probleme controversate în istoriografia română”, Constantin C. Giurescu, cu privire la metodele actuale de cercetare :
„ ..... nicicând (problemele) n-au fost abordate cu mai multe resentimente, idei prestabilite, partizanat politic, ca în prezent; nicicând „explicaţiile” n-au fost mai categorice pro sau contra; nicicând lipsa de nuanţe n-a fost mai accentuată, fie alb, fie negru, fie de pe banca acuzării, fie de pe cea a apărării.” 

