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PARTEA I. CÂND PUTEM SESIZA CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR 
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c.1. Care sunt criteriile în funcţie de care se apreciază independenţa şi 
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1.6. Dreptul de a nu fi supus unei pedepse neprevăzute  
de lege_______________________________________________________ 40 
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