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se cere_____________________________________________595 
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nu se pot concilia____________________________________596 
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hotărârile judecătoreşti penale _____________________________ 613 
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§3. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii  

pe viaţă _______________________________________________ 617 
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Secţiunea a 6-a. Executarea interdicţiei de a reveni în locuinţa 
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Secţiunea 1. Noţiune şi caracterizare ____________________________639 
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decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare_____________640 
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§4. Se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză  

de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice  
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Secţiunea a 3-a. Instanţa competentă ____________________________642 
Secţiunea a 4-a. Procedura de rezolvare _________________________642 
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