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INTRODUCERE 

Contextul general 

La 25 noiembrie 2011, Legislativul, prin Legea nr. 231, a adoptat Strategia de reformă a 

sectorului justiției pentru anii 2011–2016 (în continuare „Strategia„). Unul din obiectivele 

generale al Strategiei este edificarea unui sector al justiției care să corespundă standardelor 

europene, să asigure supremația legii și respectarea drepturilor omului. Atingerea acestui 

obiectiv este imposibilă fără implementarea, inclusiv, a acțiunilor prevăzute în direcția strategică 

2.1.5., din Pilonul II Justiția penală al Strategiei, „Perfecționarea legislației procesual penale în 

vederea înlăturării contradicțiilor existente între aceasta și standardele din domeniul protecției 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale”.  

În vederea realizării obiectivelor trasate de Strategie, precum și a acțiunilor indicate în 

direcția strategică 2.1.5. din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei, adoptat prin 

Hotărîrea Parlamentului Nr. 6 din 16.02.2012 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016, prin Ordinul 

Ministrului Justiției nr. 70 din  22 februarie 2013, a fost constituit Grupul de lucru pentru 

identificarea deficiențelor și lacunelor existente în legislația procesual penală din Republica 

Moldova, incompatibile cu standardele stabilite de Convenția Europeană a Drepturilor  Omului 

și jurisprudența CEDO (în continuare „Grupul de lucru„). Grupul de lucru a elaborat prezentul 

concept. 

Componența 

Componența Grupului a inclus reprezentanții din Curtea Supremă de justiție, Procuratura 

Generală, Ministerul Justiției, Agentul guvernamental, Ministerul Afacerilor Interne, 

reprezentanți mediului academic și a societății civile, etc. Grupul de asemenea a inclus în 

componența sa și reprezentanții interesați a Misiunii NORLAM în Republica Moldova, și 

SOROS. Componența grupului include  
PREȘEDINTELE GRUPULUI DE LUCRU: 

Vladimir GROSU Viceministru al justiției 

VICE-PREȘEDINTELE GRUPULUI DE LUCRU: 

Lilian APOSTOL Reprezentant al Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

SECRETARUL GRUPULUI DE LUCRU: 

Iulia GHEORGHIEȘ Șef al Direcției Generale Agent Guvernamental, Ministerul Justiției 

MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU: 

Tatiana FILATOVA Șef al Direcției elaborare a actelor normative, Direcția Generală 

Legislație, Ministerul Justiției 

Natalia ROȘCA Consultant principal al Direcției elaborare a actelor normative, 

Direcția Generală Legislație, Ministerul Justiției 

Ghenadie NICOLAEV Judecător, Curtea Supremă de Justiție 

Ion CARACUIAN Procuror, Șef al Secției Combatere Tortură, Procuratura Generală 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341748
http://lex.justice.md/UserFiles/File/2012/mo1-6md/231strategie.doc
http://lex.justice.md/UserFiles/File/2012/mo1-6md/231strategie.doc
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343439
http://lex.justice.md/UserFiles/File/2012/mo109-112md/anexa%20_6.doc
http://lex.justice.md/UserFiles/File/2012/mo109-112md/anexa%20_6.doc
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Dinu OSTAVCIUC Șef al Direcției urmărire penală, Departamentul Poliției de Frontieră 

Valeriu CUPCEA Inspector principal, Direcția legislație și expertiză anticorupție, Centrul 

Național Anticorupție 

Vasile FOLTEA Director adjunct, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal 

Dumitru ROMAN Doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din 

Moldova 

Veaceslav IONESIE Șef al Direcției urmărire penală, Serviciul Vamal 

Vladislav GRIBINCEA Director al Centrului de Resurse Juridice din Moldova 

MEMBRII SUPLEANȚI: 

Vladimir TIMOFTI Judecător, Curtea Supremă de Justiție 

Alexandru CLADCO Procuror, Șef al Secției analiză și implementare CEDO, Procuratura 

Generală 

Iurie ODAGIU Prim-prorector pentru studii, Doctor în drept, Academia „Ștefan cel 

Mare” 

Viorel CERNĂUȚEANU Șef al Direcției juridice, Ministerul Afacerilor Interne 

Elena BEDROS Inspector principal al Direcției legislație și expertiză anticorupție, 

Centrul Național Anticorupție 

Nicolae LUNGU Șef al Direcției juridice și relații cu publicul, Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal 

Vitalie LAZARI Șef al Direcției servicii operative, Serviciul Vamal 

Grupul a avut o serie de întrevederi și a făcut schimb de opinii prin intermediul 

comentariilor scrise.  

Procesul de elaborare a studiului 

Prezentul document face parte din Studiu de compatibilitate general a CPP examinat în 

cadrul Grupului de lucru. Studiul de compatibilitate vizează în principiu următoarele aspecte:  

a. Partea Generală, care oferă o analiză succintă a chestiunilor procedurale și o descriere 

generală a legislației procesual-penale și, în particular, a normelor din CPP actual și  

b. Partea Specială care se referă la anumite instituții analizate separat. 

Partea Specială la rîndul său este divizată pe capitole pe tematica și instituții ale procedurii 

penale propusă de a fi analizată de către membrii Grupului de lucru, și respectiv este divizată pe 

Capitole cu următoarele denumiri convenționale  

c. Capitolul I - Contradictorialitatea în faza urmăririi penale,  

d. Capitolul II –Arestul,  

e. Capitolul III- Impunitatea,  

f. Capitolul IV - Dreptul la un proces echitabil în faza judiciară,  

g. Capitolul V - Viața privată și procesul penal,  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326970
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h. Capitolul VI - Măsuri speciale de investigație,  

i. Capitolul VII - Probele și probatoriul,  

j. Capitolul VIII - Proceduri speciale,  

k. Capitolul IX – Altele. 

Grupul de lucru a optat mai mult pentru elaborarea separată a Studiilor de compatibilitate 

după tematica Capitolelor sus-menționate, contrar raționamentului de elaborare a unui întreg 

concept pe marginea tuturor instituții ale Codului de Procedură Penală (în continuare „CPP„). 

Această metodă s-a ales avînd în vedere termenele diferite instituite prin Planul de implementare 

a Strategiei (a se vedea § 0 deasupra) și necesitatea acordării priorităților unor anumite instituții 

ale CPP. Raționamentul abordării parțiale a fost aplicat, inter alia, și pentru a se adapta altor 

modificări ale CPP în curs de elaborare sau în curs de aplicare. Plus unele din instituții ale CPP 

nu pot fi abordate decît după introducerea unor amendamente la alte instituții conexe (spre ex. 

este complicat să abordezi instituții generale care privesc contradictorialitatea fără a avea o 

claritate cum aceste principii se aplică chiar și în procedurile cu privire la arest, unde 

contradictorialitatea poate avea mai multe situații speciale comparativ cu procedura comună 

contradictorie la examinarea cauzei în fond).  

Prezentul Studiu înglobează elemente cheie și opțiunile discutate între membrii Grupului 

de lucru, reprezentînd diferite instituții (a se vedea Componența Grupului, § 0 deasupra). Scopul 

principal a deliberărilor a constituit verificarea compatibilității prevederilor CPP cu standardele 

impuse de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea 

Europeană„) și respectiv necesitatea introducerii amendamentelor legislative pentru schimbarea 

și/sau instituirea de noi practici de urmărire și/sau de judecare a cauzelor penale. Cu alte cuvinte 

un produs final al studiului în eventualitate ar fi un proiect de lege pentru modificarea CPP fie o 

concluzie cu privire la compatibilitatea normelor din CPP cu necesitatea de schimbarea 

practicilor de aplicare. 

Expunerea opiniilor membrilor grupului nu vizează notarea celui reprezentant care a 

înaintat propunerile sale ci este prezentată ca o chestiune discutată în interiorul Grupului. 

Respectiv, nu va fi făcută nici o referință la sursa propunerilor și sursa opiniilor pro sau contra. 

Concluzii deduse  din discuții constituie o opinie a grupului adoptată prin consens. 

În descrierea lucrărilor Grupului se folosește logica (i) identificarea problemelor deja 

constatate în spețele contra Republicii Moldova examinate deja de Curtea Europeană sau 

pendinte pe rolul său, inclusiv și unele probleme depistate în alte cauze împotriva altor State-

membre ale Convenției Europene a Drepturilor Omului și potențial aplicabile și sistemului de 

drept al Republicii Moldova; (ii) soluții propuse fie prin schimbare de lege fie prin schimbare de 

practici, sau ambele; și (iii) opțiuni alternative. 

În text autorii Studiului a rezumat textele din hotărîri prin marcarea principiilor cu valoare 

de lege sau unor interpretări cu efect persuasiv. La fel s-a omis pe cît este posibil citarea cauzelor 

Curții Europene, altor decît acelea împotriva Moldovei. În cazul în care era necesar citarea unor 

alte cauze ale Curții Europene persuasive pentru prezentul Concept, citarea a rămas intactă. Doar 

cauzele versus Moldova au fost citate cu omiterea denumirii în întregime a titlului cauzei (fără 

sintagma „c. Moldovei, nr. „cererii”, „data adoptării”, etc.”) și doar cu indicare numelui 

reclamantului după care hotărîrea a fost intitulată (spre exemplu „Popov” și nu „Popov v. 

Moldova”) și referințe la paragrafe din hotărîre, dacă e cazul. Deciziile se indică, de asemenea, 

prin denumirea după numele reclamantului și însoțite de mențiunea „(dec.)”. 

Scopul studiului 

Scopul prezentului Studiu este analiza compatibilității legislației și a practicilor de aplicare 

a măsurilor preventive în procesul penal, și în special a arestului (care include ambele forme ale 

sale – arest preventiv însoțit de detenția și arest la domiciliu), cît și a altor măsuri privative de 

libertate în măsură să fie tangente sau asimilate detenției preventive (spre exemplu măsura 
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procesuală de constrângere – reținerea). Compatibilitatea se analizează doar în raport cu 

standardele din Convenția Europeană și, respectiv, jurisprudența Curții Europene. În măsura în 

care normele legislației procesuale implică analiza compatibilității cu alte standarde 

internaționale în domeniu acestea ar putea fi angajate. Totuși scopul principal este 

compatibilitatea cu Convenția Europeană. 

Un rezultat final al studiului este elaborarea unei serii de propuneri de modificare a CPP și 

respectiv oferirea argumentării în susținerea acestor modificări. 

Obiectul studiului 

Studiu vizează doar analiza tuturor normelor de procedură penală și a practicilor de 

aplicare a acestora care se referă la instituția măsurilor preventive privative de libertate. În acest 

sens, studiu își propune să analizeze exclusiv legislația primară care reglementează aceste 

măsuri, și anume o serie de articole din CPP în special. Legislația secundară sau alte legi cu 

caracter de complimentare a normelor din CPP nu se examinează, deși anumite concluzii ar 

putea fi trase cu privire la necesitatea analizării și acestora (spre exemplu problemele aplicării 

Legii nr. 1545 din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile 

ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești cu 

referință la mecanismul de reparație acordată prin această lege pentru arestările ilegale sau 

nejustificate).  

Studiul nu va atinge alte instituții procesuale, în interiorul actualului CPP în special și a 

procesului penal în general, decît doar în măsura în care analiza acelor instituții este necesară și 

este tangentă obiectului Studiului. 

ANALIZA 

Descrierea comparativă a legislației procedurale noi și vechi precum și a evoluțiilor de 

modificare 

Deși analiza legislației procedurale vechi (în special CPP, aprobat prin Legea R.S.S. 

Moldovenești din 24 martie 1961 (Veștile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldovenești, 1961, 

nr.10, art.42) – în continuare ”CPP vechi”) nu este obiectul direct al prezentului studiu, totuși o 

examinare comparativă a legislației procesuale penale noi și celei vechi se impune. Această 

analiză comparativă este menită să ofere mai multă claritate compatibilității legislației actuale și 

să observe care din aspecte s-au păstrat în eventualitate și care pot avea un caracter arhaic ori nu 

mai sunt necesare. 

CPP vechi – descrierea succintă și elemente relevante prezentului studiu 

CPP vechi a fost esențialmente modificat în partea procedurilor de aplicare a măsurilor 

privative de libertate după cu ratificarea de către Republica Moldova a Convenției Europene. De 

notat că Republica Moldova a făcut o rezervă (din 12 septembrie 1997) vizavi de 

inaplicabilitatea a prevederilor Articolului 5 doar în partea aplicării mandatelor de arestare 

eliberate de comandanți superiori în forțele armate ca formă de sancțiune disciplinară (a se vedea 

textul original al rezervei). Perioada de acțiune a rezervei este nelimitată, iar Legea Nr. 776 din 

13.03.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinar al Forțelor Armate, care instituie 

un asemenea drept al comandanților în forțele armate este la moment în vigoare.  

CPP vechi a fost modificat în 1994, ulterior 1996, 1998, 2001 esențialmente în partea 

normelor care prevedeau procedura măsurilor privative de libertate instituind în principal 

următoarele standarde, cum ar fi: aplicarea arestului doar în temeiul unui mandat judecătoresc 

(comparativ cu prevederile vechi care ofereau acest drept și procurorului în proces); instituirea 

unei proceduri mai clare de contestare a mandatelor de arest și a prelungirilor acestuia; 

posibilitățile de reținere pe un termen scurt dar nu mai mult de 3 zile ori 72 de ore a persoanei cu 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311618
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311618
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=314075
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=314075
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=005&CM=8&DF=12/05/2014&CL=ENG&VL=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311513
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311513
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311513
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aducerea ulterioară a acesteia în fața unui judecător; obligațiile de comunicare a drepturilor și 

naturii acuzațiilor aduse persoanelor reținute/arestate și alte garanții minime incorporate în 

Articolul 5 din Convenție. În principiu, spre exemplu art. 6 din CPP vechi a urmărit logica 

Articolului 5 din Convenție declarînd prezumpția libertății și instituind cazuri cînd o persoană 

poate fi privată de libertate plus garanții minime care se aplică în această procedură. 

În linii generale, normele CPP vechi prevedeau garanțiile inerente Articolului 5 pentru a 

evita aplicarea arestărilor arbitrare sau incommunicado, ori internări fără a aduce prompt la 

cunoștință acuzațiile (a se vedea în privința ultimilor practici Irlanda c. Regatului Unit). Totuși, 

procedura aplicării acestora era mult prea arhaică și formală, fără anumite explicații clare cu 

privire, spre exemplu, rolul apărării în procesul judiciar de aplicare aresturilor, termenii de 

examinare a recursurilor cu privire la arest, aplicarea aresturilor de către judecători de jurisdicție 

comună, lipsa clarității cu privire la motivele și justificarea mandatelor de arest și a hotărîrilor 

care dispun aplicarea acestora, lipsa măsurilor alternative arestului, etc.  

Pe parcurs, mai multe modificări operate în CPP vechi a urmărit introducerea consecutivă a 

mai multor din standarde menționate mai sus. Totuși, un aspect în special a rămas viabil pe 

parcursul întregii proceduri vechi legate de arest și anume chestiunea suspendării nelimitate a 

termenului de arest preventiv după finalizarea fazei pre-judiciare (pe atunci numită ”ancheta 

preliminară”) odată cu expedierea cauzei penale în instanța de judecată.  

Prevederile CPP vechi au fost supuse și controlului constituționalității în raport cu 

Constituția din 1994 (Articolul 25
1
) în partea relevantă a procedurii de aplicare a arestului (a se 

vedea în acest sens Hotărîrea Curții Constituționale nr.72 din 23.12.1999 despre controlul 

constituționalității art. 79 alin. 1, 2, 5 și 6 și art. 79/1 alin. 1 și 2 Cod de procedură penală al 

Republicii Moldova (Monitorul Oficial 1-4/1, 06.01.2000). În acea Hotărîre, Curtea 

Constituțională a examinat mai multe aspecte de compatibilitate constituțională, și în special 

posibilitatea prelungirii arestului preventiv peste un anumit termen fără concursul Parlamentului 

și compatibilitatea procedurii de aplicare/prelungire pînă la și după faza judiciară. În principiu, 

Curtea Constituțională a recunoscut constituționale prevederile CPP vechi în speță avînd în 

vedere redacția Articolului 25 al Constituției care instituia dreptul Parlamentului de a autoriza 

prelungirea arestării după 6 luni de zile, dar nu mai mult de 12 luni de zile. Mai mult, Curtea 

Constituțională a marcat diferența între arest la faza pre-judiciară și cea judiciară, astfel 

recunoscînd implicit posibilitatea suspendării termenului de arest după expedierea cauzei penale 

în instanța de judecată, unde la moment termenul de arest se suspenda pînă la soluționarea 

fondului acuzațiilor. 

În 2001 (Legea Nr. 351 din 12.07.2001 pentru modificarea și completarea Constituției 

Republicii Moldova) Articolul 25 din Constituție a fost esențialmente modificat prin excluderea 

atribuției Parlamentului de a autoriza prelungirea arestului și instituirea termenelor maxime de 

reținere, aplicare și prelungire a arestului
2
. 

                                                 
1
 Redacția la momentul relevant pînă la modificări operate după 2011:  

Articolul 25. Libertatea individuală și siguranța persoanei 

(1) Libertatea individuală și siguranța persoanei sînt inviolabile. 

(2) Percheziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane sînt permise numai în cazurile și cu procedura 

prevăzute de lege. 

(3) Reținerea nu poate depăși 24 de ore. 

(4) Arestarea se face în temeiul unui mandat pentru o durată de cel mult 30 de zile. Asupra legalității mandatului, 

arestatul se poate plînge judecătorului, care este obligat să se pronunțe prin hotărîre motivată. Termenul arestării 

poate fi prelungit cel mult pînă la 6 luni, iar în cazuri excepționale, cu aprobarea Parlamentului, pînă la 12 luni. 

(5) Celui reținut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștință motivele reținerii sau ale arestării, iar învinuirea – în 

cel mai scurt termen; motivele reținerii și învinuirea se aduc la cunoștință numai în prezența unui avocat, ales sau 

numit din oficiu. 

(6) Eliberarea celui reținut sau arestat este obligatorie dacă motivele reținerii sau arestării au dispărut. 
2
 A se vedea redacția actuală:  

Articolul 25. Libertatea individuală și siguranța persoanei 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311496
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=285895
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=285895
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=285895
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312371
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312371
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CPP nou– descrierea succintă și elemente relevante prezentului studiu 

În 2003 a intrat în vigoare noul CPP care a modificat neesențial procedura veche de 

aplicare, prelungire a arestului preventiv, dar a fost îmbunătățit sub aspectul structurii normelor 

și a tehnicii legislative. Totuși anumite elemente, ulterior recunoscute deja incompatibile cu 

Convenția Europeană prin jurisprudența Curții Europene în cauzele îndreptate împotriva 

Republicii Moldova, au fost păstrate și în noua legislație procedurală. 

Noul CPP în principal a dezvoltat următoarele instituții și a instituit norme mai clare în ce 

privește: instituția reținerii; măsurile alternative arestului; procedura aplicării și prelungirii; 

termene procedurale; rolul părților în proces; căile de atac; procedurile de revocare, etc. În mare 

parte cadrul normativ și logica reglementărilor a rămas similară, cu excepția unor instituții noi 

instituite odată cu implementarea legislației procesual-penale noi. Spre exemplu, o modificare 

semnificativă a fost crearea institutului judecătorului de instrucție și consolidarea instituției 

controlului judiciar a procedurii pre-judiciare.  

Acest institut al judecătorului de instrucție a devenit direct responsabil de controlul pre-

judiciar al procedurii de aplicare a măsurilor preventive, și în special fiind abilitat să decidă 

asupra aplicării și prelungirii acestora. Excepția a constituit doar aplicarea măsurilor non-

privative de libertate, care au rămas în competența primară a procurorului, deși judecătorul de 

instrucție le poate să le aplice și direct ca măsuri alternative arestului. Tot judecătorul de 

instrucție e abilitat să revoce măsurile preventive privative de libertate sau să decidă înlocuirea 

acestora cu unele alternative. La fel, judecătorului de instrucție i s-a oferit sarcina de verificare a 

întregii proceduri pre-judiciară denumită în CPP drept faza de urmărire penală. În acest din urmă 

sens, relevante sunt prevederile care i-au permis judecătorului de instrucție să verifice legalitatea 

oricăror acte contestabile ale părții acuzării, inclusiv legalitatea unor măsuri procedurale de 

investigare și procesuale de constrîngere. De menționat aici că deși în termenii generali, 

judecătorul de instrucție este abilitat să ofere o protecție contra ilegalității procedurii de reținere, 

în particular această procedură nu a fost prevăzută de noul CPP ca fiind pasibilă controlului 

judecătoresc.  

Cu alte cuvinte, reținerea persoanei pentru cele 72 de două ore statuare, pînă la arestarea 

acesteia, cădea în sfera de control al legalității mai degrabă a procurorului decît a judecătorului 

de instrucție. Astfel, procurorului, fiind abilitat să fie informat despre reținere, îi revenea sarcina 

de a decide despre legalitatea sau caracterul justificat al reținerii. Dacă, procurorul considera că 

reținerea fie nu este justificată fie a fost aplicată cu nerespectarea regulilor procedurale, acesta 

din urmă trebuia să dispună eliberarea imediată a persoanei reținute. Dacă nu, procurorul avea 

discreția fie de a se adresa cu demers de arestare fie aplica persoanei reținute o altă măsură non-

privativă de libertate fără a se expune asupra legalității reținerii. Judecătorul de instrucție putea 

să fie solicitat să verifice legalitatea reținerii doar odată cu depunerea demersului de aplicare a 

arestului, deși în practică nu întotdeauna judecătorul de instrucție reacționa anume la chestiunea 

legalității reținerii după cum ar fi fost solicitat de persoana reținută. De obicei, sarcina 

judecătorului de instrucție se rezuma la verificarea doar a caracterului justificat sau nejustificat al 

                                                                                                                                                             
(1) Libertatea individuală și siguranța persoanei sînt inviolabile. 

(2) Percheziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane sînt permise numai în cazurile și cu procedura 

prevăzute de lege. 

(3) Reținerea nu poate depăși 72 de ore. 

(4) Arestarea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător, pentru o durată de cel mult 30 de zile. Asupra 

legalității mandatului se poate depune recurs, în condițiile legii, în instanța judecătorească ierarhic superioară. 

Termenul arestării poate fi prelungit numai de către judecător sau de către instanța judecătorească, în condițiile 

legii, cel mult pînă la 12 luni. 

(5) Celui reținut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștință motivele reținerii sau ale arestării, iar învinuirea - în 

cel mai scurt termen; motivele reținerii și învinuirea se aduc la cunoștință numai în prezența unui avocat, ales sau 

numit din oficiu. 

(6) Eliberarea celui reținut sau arestat este obligatorie dacă motivele reținerii sau arestării au dispărut.  
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măsurii preventive arest, și nu a măsurii de constrîngere reținere. Nici competența generală a 

judecătorului de instrucție de a supune controlului judecătoresc toate actele organelor de un 

urmărire penală (a se vedea articolul 313 din noul CPP) nu admite expres controlul procedurii de 

reținere, în special în situația cînd persoanei reținute i s-a aplicat o măsură non-privativă de 

libertate de către procuror, sau atunci cînd procurorul nu consideră că reținerea a fost una ilegală.  

În practică au avut loc mai multe încercări de a contesta acest element față de judecătorul 

de instrucție, și anume întrebarea dacă s-a respectat oare legalitatea procedurii de reținere. 

Practica judiciară în acest sens nu este una stabilă sau coerentă, astfel de solicitări fie sunt admise 

spre examinare fie sunt respinse din lipsa de competență judecătorului de instrucție. În ce 

privește controlul procedurii de reținere la momentul examinării demersului de arestare, și aici 

practica diferă. De obicei acest element este conexat cu fondul justificării arestului și judecătorul 

expres nu se pronunță asupra acestui aspect, atragîndu-și atenția mai degrabă spre procedura 

arestului și nu a reținerii. 

Un element relativ inovativ în noul CPP a constituit normele mai clare cu privire la 

procedura de contestare cu recurs a hotărîrilor cu privire la arest, unde au fost instituite unele 

termene scurte, derogatorii de la procedura judiciară comună (ceea ce nu era în CPP vechi, unde 

și arestul și procedura de contestarea au fost ghidate de principiile generale ale procesului 

judiciar comun).  

Plus, în susținerea demersului de arestare, potrivit noii legislații procesual-penale, partea 

acuzării trebuia să prezinte doar acele materiale relevante arestului și nu în întregime materialele 

cauzei penale, practica care nu era prevăzută de vechiul Cod. Aceste materiale trebuiau și puteau 

fi accesate de partea apărării, fără riscul de a divulga caracterul confidențial a întregului proces 

de urmărire penală. Totuși, procurorul nu era obligat să dovedească față de judecătorul de 

instrucție caracterul fondat al acuzațiilor înaintate fie bănuitului fie învinuitului, arestarea cărora 

se cere. În practică acest element se dovedea doar prin anexarea unei copii de rezoluție (ulterior 

ordonanță) de începerea a urmăririi penale și eventual actul de acuzare (ordonanța de 

recunoaștere în calitate de învinuit ori conținutul procesului verbal de reținere, fie ordonanța de 

punere sub învinuire), care nu întotdeauna reflecta dacă acuzațiile sunt fondate ori nu. Acest 

aspect, după cum se va observa mai jos este relevant pentru apreciere lipsei sau existenței 

”bănuielii rezonabile” necesare pentru angajarea măsurii preventive de arest. Ulterior prin 

modificări la noul CPP, acest concept de ”bănuială rezonabilă” a fost legat mai degrabă de actul 

de începere a urmăririi penale decît de actul de aplicare a arestului ori chiar și a reținerii.  

Vorbind de modificările ulterioare ale noului CPP este lesne de menționat că în linii 

generale întreaga legislație procesual-penală a fost recepționată de practicieni ca venind în 

contradicție cu practicile de urmărire și judecare a cauzelor penală anterior instituite. Aceiași 

opinie a rămas valabilă și pentru procedurile de aplicare arestului și altor instituții procesual-

penale tangente. Ulterior, mai multe modificări de legea procesual-penală au fost operate, iar în 

linii generale noul CPP practic a regresat în cele mai multe instituții ale sale la situația practicilor  

potrivit CPP vechi (spre exemplu includerea instituției de suspendare a urmăririi penale care a 

fost în vechiul cod dar nu a fost inițial inclusă în noul CPP). 

Totuși, în materia de arest, mai multe modificări au urmărit mai degrabă un scop de a 

consolida instituția în linia cu standardele jurisprudenței Curții Europene, hotărîrile căreia în 

principiu și au generat o serie de modificări în substanță. Spre exemplu în perioada de post-

Șarban și Boicenco, un element arhaic care a rămas din legislația procesuală veche a fost 

revizuit. Este vorba despre instituția suspendării curgerii termenului de arest preventiv după ce 

cauza a fost expediată instanței de judecată. Cu alte cuvinte noul CPP, în redacția inițială, de 

asemenea făcea diferență clară între arest pre-judiciar și arest judiciar, acel din urmă fiind limitat 

în timp doar prin momentul finalizării cauzei în prima instanță. Modificările operate după 

hotărîrile Curții Europene au instituit obligația instanțelor judecătorești (judecătorului comun) de 

a revedea arestul la demersul procurorului și de a institui termen de arest nu mai mult de 90 de 
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zile. La fel, ținerea în arest au fost revăzută prin instituirea unor termeni speciali cînd o arestul 

devine pasibil revizuirii de către judecător sau care ar trebui să fie comportamentul procurorului 

pentru a nu admite expirarea arestului fără a-l revedea. Spre exemplu a fost instituit termenul în 

care o cauză trebuie să ajungă în instanță pentru examinare în fond în situația în care persoana 

este arestată (cu 15 zile înainte de expirarea arestului).  

Plus, s-au clarificat și obligațiile instanțelor și a procurorului de a adresa chestiunea 

prelungirii arestului cu un anumit termen înainte de expirarea acestuia. Spre exemplu, cu 5 zile 

înainte de expirarea arestului urma să fie adresat un demers de prelungire, deși chiar și un demers 

peste aceste 5 zile era oricum acceptat spre examinare. Această din urmă normă care instituia o 

obligație procedurală de ”5 zile înainte” a devenit practic inoperabilă deoarece stabilind și o 

normă de excepție (că ”5 zile înainte”) nu declară acest termen ca unul imperativ ci drept unul de 

natură discreționară. Astfel, în practică demersurile se adresau oricum mai înainte de expirare dar 

nu obligatoriu în 5 zile, fapt care generează serioase restricții drepturilor la apărare a arestatului 

și a posibilității acestuia de a-și pregăti apărarea. 

Un element important al modificărilor operate în instituția arestului, în special după 

jurisprudența Șarban și Boicenco, a constituit adaptarea termenului general de arest admisibil 

prin articolul 25 din Constituție, și anume nu mai mult de 12 luni de zile. Deși expres noul CPP 

nu a repetat prevederile Constituției în acest sens, logica modificărilor operate, în special în 

articolul 186 din noul CPP au fost totuși de a institui o flexibilitate în calcularea termenelor de 

arest și de prelungire acestora. Astfel, s-au instituit termene generale de arest cum ar fi cele din 

aliniatul 3 al Articolului 186 care au fost legate de principiul proporționalității și a intereselor de 

urmărire penală. În principiu termenele 6 luni și 12 luni, respectiv, au fost legate de gravitatea 

pedepselor penale de care a fost acuzat arestatul. Aliniatul 5 al aceluiași articol a făcut o 

distincție între arest pre-judiciar și arest la faza judiciară prin includerea doar a termenului 

maxim pentru care acest arest poate fi prelungit. Toate aceste modificări relevante totuși au 

urmărit un sigur scop de a oferi unul și același cadrul legal pentru arest pre-judiciar și cel 

judiciar, excluzînd astfel o distincție virtuală care a existat anterior (instituția suspendării 

arestării preventive la faza judiciară a procesului). Totuși, nu s-a adus claritate în ce privește 

termenul general de arest, cu alte cuvinte cît poate fi persoana deținută în stare de arest pînă cînd 

acuzația sa a fost determinată printr-o sentință judecătorească.  

Interpretările în opinio juris în acest sens au fost diferite, de la considerațiunea că termenul 

general de arest nu poate depăși 12 luni în total, indiferent de faza procesului pre-judiciară ori 

judiciară, pînă la interpretarea restrictivă că termenul de 12 luni se referă în exclusivitate la faza 

pre-judiciară, iar odată introduse garanțiile Articolului 5 din Convenție cum ar fi obligativitatea 

prelungirii mandatului de arest a cîte 90 de zile, Articolul 25 din Constituție nu se extinde la faza 

judiciară deoarece nici Hotărîrea Curții Constituționale nr. 72, pre-citată, nu a făcut distincție și 

nici jurisprudența Curții Europene nu obligă statele de a institui un anumit termen general de 

arest pe parcursul întregului procesul penal, unica regulă fiind rezonabilitatea (a se vedea Kudla 

c. Poloniei). 

Un alt element arhaic care s-a păstrat în noua legislație procesual-penală este posibilitatea 

arestării preliminare a bănuitului după o procedură similară dar pe un termen mai scurt decît un 

arest aplicabil învinuitului (a se vedea de exemplu articolul 307 din noul CPP). Noul CPP în 

general a păstrat distincția legală între statut de bănuit și învinuit, ambele capacități fiind în 

principiu deosebite doar prin stadiu procedural, actele procesuale prin care se recunoaște acest 

statut, natura și seriozitatea acuzațiilor (în privința învinuitului spre exemplu acuzațiile sunt deja 

formulate și calificate de partea acuzării într-un mod definitiv și doar de procuror). Deși, din 

punct de vedere al locului în proces și a drepturilor unei persoane bănuite comparativ cu cele 

învinuite, diferențe semnificative nu pot fi observate. În principiu, diferența între statutul de 

bănuit și învinuit a fost mai degrabă păstrată pentru a balansa interesele instituționale între 

organele de urmărire penală și procurorul în proces, primelor prin legislația nouă fiindu-le retras 
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dreptul de a pune sub învinuire în favoarea ultimului. Respectiv, organelor de urmărire penală 

fiind primele care intră în contact cu persoanele suspecte le era necesară o funcție de acuzare fie 

aceasta în forma de înaintare a bănuielilor fie în forma de aplicare a unor măsuri procesuale de 

constrîngere. Totuși, și în această situație s-a păstrat un paradox exprimat prin faptul că CPP nou 

a oferit organului de urmărire penală abilitatea de a înainta bănuielile dar fără ai oferi 

posibilitatea de a decide aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere, inclusiv arest preventiv, 

cu excepția reținerii. Doar procurorul putea oricum să solicite aplicarea arestului preventiv 

pentru o persoană bănuită, deși el nu decidea asupra naturii și temeiniciei înaintării acuzațiilor în 

forma de bănuieli.  

Acest paradox a încercat să fie soluționat prin introducerea noțiunii de ”bănuială 

rezonabilă” în corpul textului CPP nou, existența căreia a devenit o precondiție însuși pentru 

începerea urmăririi penale (a se vedea articolul 274 din CPP nou). Totuși, nici această soluție nu 

a oferit o claritate situației cu justificarea arestării preventive în special. După jurisprudența 

Mușuc, Stepuleac, Cebotari, s-a ivit necesitatea includerii unui asemenea concept în CPP din 

momentul în care lipsa unei bănuieli rezonabile constituia o încălcare fundamentală a garanțiilor 

Articolului 5 din Convenție și, deși poate din punct de vedere a circumstanțelor cauzei un arest ar 

putea fi justificat (motivat) el nu va fi legal dacă lipsește în general o bănuială rezonabilă că 

această persoană ar fi comis o infracțiune. Cu alte cuvinte bănuială rezonabilă este un concept 

strîns legat mai degrabă de legalitatea aplicării unei măsuri procesuale de constrîngere, în special 

acelei privative de libertate, și nu este un concept care ar servi pentru temeinicia începerii 

urmăririi penale în general.  

Totuși, în condițiile la momentul relevant, s-a optat pentru a extinde garanția existenței 

bănuielii rezonabile la faza de începere a urmăririi penale și nu la momentul decisiv pentru 

aplicarea ori neaplicarea arestului ori altei măsuri privative. În acest sens, procurorului i s-a 

oferit pîrghia de a exercita controlului nu numai asupra caracterului rezonabil al bănuielilor dar 

și asupra oportunității în general a începerii urmăririi penale, indiferent există ori nu încă la 

moment un bănuit sau suspect. În acest sens, a fost relevantă continuarea practicilor de o 

distincție virtuală între începerea urmăririi penale ”pe fapt” și ”în privința persoanei”, care se 

deosebea doar prin faptul că actul de începere a urmăririi penale (fie rezoluția, fie ordonanța 

ulterior), includea ori nu numele persoanelor suspecte. Această distincție și practici, de asemenea 

au generat o serie de interpretări contradictorii, prin întrebări cînd sunt angajate garanțiile 

dreptului la un proces echitabil (Articolul 6 din Convenție), din momentul începerii urmăririi 

penale prin actul în care figurează numele persoanei sau din momentul cînd persoanei oficial i se 

înaintează un act de bănuială. Oricum acest element excedă prezentul studiu, dar este menționat 

pentru că poate fi relevant în materia aprecierii rezonabilității bănuielilor, un element obligatoriu 

pentru garanțiile Articolului 5 din Convenție.  

O novație a noului CPP a fost și explicarea clară a procedurilor cu elemente de 

extraneitate, în special arest în vederea extrădării. Această procedură a devenit mult mai clară și 

explicit reglementată prin norme separate. Anterior prin CPP vechi, normele generale cu privire 

la procedura de arest erau aplicate în mare parte prin analogie. Totuși, un element s-a omis cum 

ar fi procedura de reținere a persoanei pînă la recunoașterea mandatului de arestare străin și pînă 

la satisfacerea cererii de extrădare. Practicile au arătat că procedura de reținere în aceste situații 

urmărea procedura de reținere generală (Articolul 164 CPP nou), dar care nu conține expres 

temei de reținere similar. Drept temei se indica existența unui mandat de arest străin, chiar dacă 

acest mandat de arest nu a fost încă validat printr-o hotărîre judecătorească națională. 

În rest modificările, care au vizat în particular procedura de arest erau de natură tehnică și 

nu au instituit anumite reguli noi care ar fi deosebite în substanță. 
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Altă legislație procedurală relevantă 

În acest capitol este necesar de remarcat și existența unei alte legislații relevante 

problematicii de arest preventiv, care deși nu reglementează expres procedura de aplicare a 

arestului dar este aplicabilă în materia garanțiilor instituite de Articolul 5 din Convenția 

Europeană. În special se are în vedere cadrul normativ care oferă căi de remediere a pretinselor 

încălcări ale garanțiilor și instituie un mecanism de reparație în cazul în care existenței violărilor.  

În particular se notează sistemul de reparații instituit prin Legea 1545 (Legea nr. 1545-XIII 

din 25.02.98 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor 

de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești). În partea în ce privește 

chestiunea arestării, legea instituie dreptul general de a cere reparații în cazul ”reținerii ilegale, 

aplicării ilegale a măsurilor preventive sub formă de arest, de declarație de a nu părăsi 

localitatea sau țara” (Articolul 3 alin. (1) p.a)). Elementele declarate în același articol dar la 

p.d), și anume cazurile ”supunerii ilegale la arest contravențional, reținerii contravenționale 

ilegale…” nu sunt acoperite de prezentul studiu, deoarece obiectul constituie doar 

compatibilitatea legislației procesual-penale. Deși, Articolul 5 din Convenția Europeană nu va 

face diferența între reținere/arest contravențional și aceleași măsuri în materia procesual-penală, 

prezentul studiu examinează doar compatibilitatea legislației relevante procesului penal ca atare. 

Oricum, constatările cu privire la posibilitatea remedierii încălcărilor în partea aplicării legislației 

contravenționale așa și a celei procesual-penale sunt perfect valabile în ambele materii. 

Aceste prevederi sunt calificate ca drepturi materiale care descriu situații cînd anume 

dreptul de reparare este aplicabil. De asemenea legea clar instituie și o serie de temeiuri 

procedurale, atunci cînd poate să apară dreptul la acțiune pentru realizarea dreptului la 

compensații. În acest sens a se vedea Articolul 6 care descrie actele procedurale care odată 

adoptate nasc persoanei temei procedural de a solicita compensații cînd există una din situații 

declarate de Articolul 3. Aceste acte procedurale se rezumă la o soluție procedurală, de obicei 

adoptată pe fond și obligatoriu în baza unui din temeiuri de reabilitare
3
. O situație mai specială 

constituie soluția judecătorului de instrucție care nu soluționează fondul dar declară o anumită 

măsură procesuală drept una ilegală
4
. 

Legea definește ce fel de tipuri de compensații pot fi solicitate (morale, materiale doar în 

ce privește drepturile salariale, pensii, cheltuieli de tratament etc. (a se vedea articolul 7), costuri 

și cheltuieli). Totuși, legea nu oferă nici un cadru de referință la stabilirea cuantumului acestor 

prejudicii și lasă aceasta la discreția exclusivă a practicii judiciare. 

Legea a operat în cadrul legislației procedurale vechi dar a fost supusă modificărilor odată 

adoptat noul CPP. Modificările în principal au vizat adaptarea terminologiei noi utilizate din 

noul CPP dar în substanță nu au introdus noutate la sistemul vechi de compensații. La rîndul său 

noul CPP a prevăzut doar o normă generală de referință care oferă dreptul la compensații și face 

retrimitere la prevederile legii speciale în această situație fiind Legea 1545 (a se vedea articolele 

524 și 525 din noul CPP). 

Practica judiciară de aplicare a Legii 1545 nu a fost una coerentă, dar cu timpul s-a 

observat tendința de a extinde aplicabilitatea legii asupra unor situații care nu vizau expres 

situații prevăzute de Articolul 3 din lege. În orice caz cea mai mare problemă în aplicarea legii a 

constituit cuantumul mic de compensații acordate persoanelor și situații limitate în care legea are 

aplicare (spre exemplu situații cu privire la pretinsă tragere la răspundere penală erau interpretate 

fie extensiv fie foarte limitativ, iar sub noțiunea de arest ilegal uneori putea fi inclus și arest 

nejustificat sau nemotivat, care nu mereu putea fi considerat drept unul ilegal. Criterii de 

                                                 
3
 p.a) ”devenirii definitive și irevocabile a sentinței de achitare” sau p.b)” scoaterii persoanei de sub urmărire 

penală sau încetării urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare 
4
 d) adoptării, de către judecătorul de instrucție, în condițiile art.313 alin.(5) din CPP, în privința persoanei 

achitate sau scoase de sub urmărire penală, a încheierii privind declararea nulității actelor sau acțiunilor 

organului de urmărire penală sau organului care exercită activitate specială de investigații. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311618
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311618
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311618
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acordare a cuantumului prejudiciilor morale în special erau selective și nu aveau nici un termen 

de referință clară, de obicei fiind urmărită tendința generală a practicii judiciare naționale pe 

cauze similare)
5
. 

Un al cadru normativ, care poate fi considerat ca fiind tangent problemei, este Legea 87 

(Legea Nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărîrii judecătorești). Această lege, deși are un obiect bine determinat de 

reglementare, fiind în speță expres limitat doar la materia duratei nerezonabile a procedurilor 

judiciare penale, a oferit totuși un criteriu clar de orientare a practicii judiciare în materia de 

acordare a compensațiilor. Aceasta s-a referit direct la practica în materia de acordare a 

compensațiilor de către Curtea Europeană, indicînd că acestea trebuie să fie apropiate de 

cuantumul care s-ar fi acordat într-o cauză similară de către instanța de la Strasbourg (după 

logica Scordino (2) c. Italiei, Ciorap (2) și Avram și alții).  

Totuși, după cum s-a indicat mai sus, scopul legii 87 era limitat și nu a inclus expres 

situațiile cu privire la compensații în materia arestului preventiv nejustificat sau a privărilor de 

libertate ilegale. Acestea în continuu fac parte din obiectul Legii 1545, dar logica de acordare a 

compensațiilor instituită prin Legea 87 (cu referire directă la criterii instituite prin jurisprudența 

Curții Europene) a început să fie aplicat și la examinarea cauzelor în baza legii 1545. Iarăși, 

practica judiciară în speță nu poate fi considerată ca fiind una coerentă și bine definită, dar totuși 

aceasta tendința se menține. Din acest punct de vedere se explică și practica judiciară de 

extindere a aplicabilității însăși a Legii 1545 la situații pe care aceasta nu o reglementează, 

judecătorii pornindu-se să motiveze această aplicare extensivă prin principiu aplicării directe a 

jurisprudenței Curții Europene (după logica Legii 87 care instituie acest principiu).  

Jurisprudența relevantă a Curții Europene în cauzele versus Republica Moldova și 

deficiențele identificate.  

Descrierea jurisprudenței relevante a Curții Europene în cauzele versus Republica Moldova 

va viza exclusiv obiectul prezentului studiu, și anume problemele identificate în materia aplicării 

Articolului 5 din Convenția Europeană. A se nota că această descriere se va axa pe evoluția 

jurisprudenței însuși, care este un proces continuu. 

În principiu, principalele întrebări identificate prin jurisprudența Curții Europene în 

cauzele Republicii Moldova care au angajat aplicabilitatea Articolului 5 au vizat mai degrabă 

practicile judiciare și cele de urmărire penală de implementare a legislației procesual-penale. Nu 

întotdeauna cînd Curtea Europeană constată o încălcare în partea practicilor deficiente de 

aplicare a standardelor Articolului 5 hotărîrea conduce pe cale de consecință și concluzia că 

legislația procesuală națională în speță a fost una incompatibilă. Ea poate să aibă incluse în sine 

anumite standarde ale Articolului 5 incluse dar practicienii nu le aplică în modul corespunzător 

deoarece în aplicarea acestor norme sunt probleme datorită în special unui caracter prea vag și 

care nu reflectă în detaliu anumite standarde ale jurisprudenței Curții Europene. Cel mai elocvent 

exemplu în acest sens este practica deficientă de motivare a mandatelor de arest și a 

prelungirilor, unde termenii utilizați în hotărîrile judecătorești sunt deseori abstracte, cu citarea 

generală a normelor din CPP dar care nu reflectă în detaliu situația individuală a persoanei 

plasate în detenție. În consecință, aceste situații duc la un arest nejustificat, unde deși legea 

procesual-penală prevede o serie de elemente justificative (cum ar fi spre exemplu ”riscul 

evadării” sau ”interferenței în actul de justiție”) judecătorul și procurorul nu le dezvoltă în 

hotărîrile sale cu referire la circumstanțele individuale. În viziunea jurisprudenței Curții 

Europene acest aspect nu conduce la concluzia că legislația este incompatibilă ci modalitatea de 

aplicare a legislației ridică semne de întrebări.  

                                                 
5
 A a se vedea Ganea și Cristina Boicenco c. Moldovei 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339023
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339023
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339023
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În orice caz, chiar dacă nu este pusă la îndoială calitatea legii de către Curtea Europeană, 

asigurarea unei coerențe în practici de aplicare a legislației poate fi și trebuie să fie în mai multe 

situații garantată prin modificarea corpului legislativ. Această cale este impusă pentru a obliga 

practicianul (fie judecător fie procuror fie alt participant la procesul de arest) să-și schimbe 

atitudinea și să se conducă expres de norma națională potrivit raționamentului izvorît din 

jurisprudența Curții Europene. Cu alte cuvinte, pentru a modifica practici de aplicare a legislației 

este deseori necesar de a o modifica în sensul de a face mult mai clară și detaliată pentru a 

direcționa mersul aplicării practice spre compatibilitate a practicilor.  

Cazuri cînd Curtea Europeană a pus sub dubiu însuși compatibilitatea legislației procesual-

penale au fost izolate și după cum s-a menționat mai sus au vizat în special chestiunea 

”suspendării arestării la faza judiciară” a procesului penal.  

Respectiv, analiza jurisprudenței relevante se va orienta la două aspecte – (i) 

compatibilitatea legislației și (ii) compatibilitatea de practici de aplicare.  

Descrierea succintă a standardelor Articolului 5 

Înainte de a proceda la descrierea în detaliu a problemelor specifice practicilor și 

legislației, un excurs succint în materia Articolului 5 este necesar.  

Textul Articolului 5 are următoarea redacție:  
ARTICOLUL 5 Dreptul la libertate și la siguranță 

1. Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu 

excepția următoarelor cazuri și potrivit căilor legale : 

a. dacă este deținut legal pe baza condamnării pronunțate de către un tribunal 

competent; 

b. dacă a făcut obiectul unei arestări sau dețineri legale pentru nerespectarea unei 

hotărîri pronunțate de un tribunal, conform legii, ori în vederea garantării executării unei 

obligații prevăzute de lege; 

c. dacă a fost arestat sau reținut în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare 

competente, atunci cînd există motive verosimile de a se bănui că a săvîrșit o infracțiune sau cînd 

există motive temeinice ale necesității de a-l împiedica să săvîrșească o infracțiune sau să fugă 

după săvîrșirea acesteia; 

d. dacă este vorba de detenția legală a unui minor, hotărîtă pentru educația sa sub 

supraveghere sau despre detenția sa legală, în vederea aducerii sale în fața autorității 

competente; 

e. dacă este vorba despre detenția legală a unei persoane susceptibile să transmită o 

boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond ; 

f. dacă este vorba despre arestarea sau detenția legală unei persoane în scopul 

împiedicării pătrunderii ilegale pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de 

expulzare ori de extrădare. 

2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în cel mai scurt termen și într-o limbă pe care o 

înțelege, asupra motivelor arestării sale și asupra oricărei acuzații aduse împotriva sa. 

3. Orice persoană arestată sau deținută în condițiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol 

trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea 

atribuțiilor judiciare și are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul 

procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure prezentarea persoanei în 

cauză la audiere. 

4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detenție are dreptul să introducă recurs în fața 

unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalității detenției sale și să dispună 

eliberarea sa dacă detenția este ilegală. 

5. Orice persoană, victimă a unei arestări sau dețineri în condiții contrare dispozițiilor acestui articol, are 

dreptul la reparații. 

Astfel, scopul protecției Articolului 5 depășește simpla privare de libertate în sensul clasic 

al cuvîntului și nu acoperă exclusiv privarea fizică de libertate prin detenție (Creangă v. 

Romania [GC], § 92; Engel and Others v. the Netherlands, § 58). Diferența între interdicția de 

libera circulație (Articolul 2 din Protocolul nr. 4) și privarea de libertate (Articolul 5 § 1) este 

una de nivelul de intensitate și nu de natura măsurii ori substanța acesteia (Guzzardi v. Italy, § 

93; Rantsev v. Cyprus and Russia, § 314; Stanev v. Bulgaria [GC], § 115).  
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Privarea de libertate nu este limitată la sensul clasic al detenției urmare a arestului ori 

pedepsei penale cu privare libertate, și poate lua alte forme (Guzzardi v. Italy, § 95). 

Curtea Europeană nu este ținută de calificarea privării de libertate dată de instanțele 

naționale și apreciază această noțiune în mod autonom (H.L. v. the United Kingdom, § 90; H.M. 

v. Switzerland, §§ 30 and 48; Creangă v. Romania [GC], § 92). 

Atunci cînd este indicat un element de privare de libertate care cade în sfera de 

aplicabilitate a Articolului 5 § 1 chiar și o durată scurtă a perioadei nu exclude această 

aplicabilitate (Rantsev v. Cyprus and Russia, § 317; Iskandarov v. Russia, § 140), chiar și situații 

cînd există o element coercitiv de exercițiu a puterii publice la percheziție și stoparea pentru 

control este un element indicativ al aplicabilității (Gillan and Quinton v. the United Kingdom, § 

57; Shimovolos v. Russia, § 50; Brega and Others v. Moldova, § 43). 

Protecția împotriva privării de libertate arbitrare este un element primordial al Convenției 

care nu poate fi subminat chiar și în situații cînd persoana se dezice de exercițiu acestui drept 

(Vagrancy cases v. Belgium) ori atunci cînd persoana nu este deplin capabilă să-și exercite 

discernămîntul și consimte la privarea de libertate (H.L. v. the United Kingdom, § 90; Stanev v. 

Bulgaria [GC], § 119). Astfel, articolul 5 instituie prezumpția libertății de care trebuie să fie 

ținut cont pe parcursul întregii proceduri de privare de libertate. 

Logica Articolului 5 presupune că orice privare de libertate, chiar și în situații expres 

stipulate la § 1, trebuie să fie una legală, cu alte cuvinte trebuie să fie conformă unor norme de 

lege clare, previzibile și accesibile (Kurt v. Turkey, § 125; Anguelova v. Bulgaria, § 154). 

Ilegalitatea privării de libertate în mod automat conduce la încălcarea întregului set de garanții 

ale Articolului 5 și examinarea caracterului motivat sau justificat nu mai este în continuare 

necesară. Acest principiu include după sine și obligativitatea existenței, de regulă a unui ”mandat 

judecătoresc” în baza căruia detenția este autorizată (Bozano v. France, § 55). Chiar dacă există 

anumite vicii în acest mandat judecătoresc aceasta nu conduce în mod automat la încălcarea 

principiului legalității (Ječius v. Lithuania, § 68; Benham v. the United Kingdom, §§ 42-47), dar 

totuși poate constitui alte tipuri de încălcări ale Articolului 5. 

Regula ”mandatului judecătoresc” implică că acest mandat trebuie să fie motivat în modul 

corespunzător, în lipsa oricărei justificări existența unei simple dispoziții ale instanței poate să 

ridice probleme de legalitate (Levința (2) v. Moldova, Danalachi v. Moldova) sau chiar să 

conducă la concluzia unei detenții arbitrare (Stašaitis v. Lithuania, §§ 66-67, Khudoyorov v. 

Russia, § 157). 

Întîrzieri nejustificate în executarea unei dispoziții de eliberare din detenție (Assanidze v. 

Georgia [GC], § 173) sau eliberarea din momentul dispariției motivelor care au servit aplicării 

privării de libertate poate să conducă de asemenea la o detenție ilegală. 

Din toate situațiile de privare de libertate autorizate de Articolul 5 § 1, prezentul studiu le 

reflectă doar două elemente relevante și anume cele prevăzute de Articolul 5 § 1(b) – privarea de 

libertate pentru neexecutarea unui ordin judecătoresc legal au unei obligații legale și Articolul 5 

§ 1(c) – arest în materia penală. Prima situație este acoperită doar în situațiile cînd aceasta se 

aplică în materia procesual penală (spre exemplu reținerile persoanelor arestate în contumacie (in 

absentio)) care de obicei oricum sunt apreciate prin prisma compatibilității cu standardele din 

Articolul 5 § 1(c).  

A nu se confunda situația din Articolul 5 § 1(d) – detenția unui minor cu situația de arest în 

materia penală a unul delincvent juvenil, acea din urmă oricum cade în sfera de reglementare a 

Articolului 5 § 1(c). Plus, situațiile acoperite de Articolul 5 § 1(e) – detenția unor persoane din 

motive de protecție medicală și/sau socială – și Articolul 5 § 1(f) – detenția străinilor, de 

asemenea nu fac parte din analiza prezentului studiu. În acest sens, a nu se confunda anumite 

măsuri procesuale cu caracter medical în materia procesual-penală (cum ar fi internarea pentru 

petrecerea expertizei psihiatrice) cu aplicarea măsurilor speciale de siguranță (Capitolul X din 

Codul penal) care cad în sfera de reglementare a diferitor litere ale Articolului 5 § 1. La fel, 
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procedura extrădării în materia procesual-penală nu trebuie confundată cu situația din Articolul 5 

§ 1(f).  

În mare parte Articolul 5, în special în garanțiile instituite prin §§ 2-5, se va examina în 

prezentul studiu cu referire la procedurile procesual-penale. Elemente ale principiilor 

jurisprudenței Curții Europene relevante situației în Republica Moldova vor fi expuse mai jos 

odată cu descrierea hotărîrilor.  

Compatibilitatea de practici  

La acest capitol, după cum s-a indicat au fost constate cele mai multe aspecte problematice 

care urmează în principiu clasificate în următoarele grupuri de probleme: 

Problema nemotivării hotărîrilor judecătorești cu privire la aplicarea/ prelungirea arestului 

cum la nivelul judecătorului de instrucție așa și la nivelul instanței de recurs.  

La acest capitol există cea mai voluminoasă jurisprudență. Astfel, problema relevată de 

Curtea Europeană în hotărîrile sale contra Republicii Moldovei a notat că în mare parte instanțele 

naționale (judecătorii de instrucție și instanțele de recurs) la aplicarea și prelungirea arestului nu 

dezvoltau suficient unul/sau mai multe motive-cheie pentru a justifica arestul. Aceste patru 

motive cheie aplicabile arestării/prelungirii arestului sunt riscul eschivării (Stögmüller v. 

Austria); riscul ingerinței, în caz de eliberare, în cursul normal al justiției (Wemhoff v. 

Germany); riscul comiterii de infracțiuni (Matznetter v. Austria); și provocarea dezordinii 

publice (Letellier v. France). 

Curtea Europeană în general a notat că instanțele la aplicarea arestului/prelungirea acestuia 

preferă să-l justifice prin referințe abstracte și citări a legislației, fără a oferi detalii cu privire la 

situația individuală a fiecărui arestat și fără a descrie mai detaliat de ce aplică unul sau mai multe 

din motive incorporate în CPP pentru situația individuală a arestatului (Becciev v. Moldova, no. 

9190/03, § 53 - 59, 4 Octombrie 2005; Sarban v. Moldova, no. 3456/05, § 95 - 104, 4 Octombrie 

2005; Boicenco v. Moldova, no. 41088/05, § 139 - 145, 11 Iulie 2006; Castravet v. Moldova, no. 

23393/05, § 29 - 36, 13 Martie 2007; Istratii and Others v. Moldova, nos. 8721/05, 8705/05 and 

8742/05, § 76-78, 27 Martie 2007; Modarca v. Moldova, no. 14437/05, § 77 - 79, 10 Mai 2007; 

Stici v. Moldova, no. 35324/04, § 41 - 46, 23 Octombrie 2007; Țurcan and Țurcan v. Moldova, 

no. 39835/05, § 45 - 54, 23 Octombrie 2007; Mușuc v. Moldova, no. 42440/06, § 37 - 48, 6 

noiembrie 2007; Malai v. Moldova, no. 7101/06, § 38- 41, 13 Noiembrie 2008; Ursu v. Moldova, 

no. 3817/05, § 16 - 21, 27 Noiembrie 2007; Popovici v. Moldova, nos. 289/04 and 41194/04, § 

58 - 63, 27 Noiembrie 2007; Straisteanu and Others v. Moldova, no. 4834/06, § 80 - 84, 7 

Aprilie 2009). 

În acest sens, Curtea Europeană a notat asupra unor practici tendențioase a instanțelor de a 

utiliza în hotărîrile sale cu privire la arest formule repetate sau blanchete de text (copy-paste), 

referințe abstracte la lege sau simpla citarea a textului articolelor din legea procedurală, 

argumentări stereotipice orientate spre poziția unei părți în procesul de arest demersul căreia se 

satisface, și respectiv lipsa contr-argumentărilor la susținerile părții opuse (în special al apărării). 

Plus o practică total inadmisibilă prin prisma Convenției s-a constatat a fi existența unor referințe 

la gravitatea infracțiunii sau potențialei sancțiuni penale la motivarea aplicării/prelungirii 

arestului. De asemenea, hotătîrile instanțelor naționale nu conțineau nici o estimare a 

oportunității măsurilor alternative a arestului.  

Practici repetitive de acest gen au impus Curții Europene să-și ridice cerințele față de 

instanțele naționale și să noteze expres că un arest nemotivat poate în consecință să evolueze 

într-un arest ilegal. Spre exemplu:  
”…Nu au estimat instanțele și o posibilitate de aplicare a unor măsuri alternative arestării… deși s-a 

solicitat (de reclamant). Aceasta, suplimentar la lipsa unor justificări cu privire la detenție, ar putea să pună 

sub un dubiu legalitatea detenției în întregime, așa cum o cere Articolul 5 § 1 din Convenție (Țurcan și 

Țurcan v. Moldova § 52)”  
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Ori  
” … aceasta nu exclude că cauze similare ar putea ridica o problemă prin prisma articolului 5 § 1 din 

Convenție unde motivele inițiale sunt insuficiente și noi motive nu sunt aduse pentru a justifica o detenție 

continuă (Oprea v. Moldova § 45)”. 

Unele situații au impus Curtea Europeană să accepte o motivare slabă a hotărîrilor, 

deoarece evenimentele ulterioare au dovedit corectitudinea raționamentelor subînțelese de 

instanțe. Astfel, în Haritonov reclamantul a fost inițial deținut o lungă perioadă de timp sub 

motivul existenței unui risc al evadării în străinătate de unde i-și avea originea. În cele din urmă, 

după eliberarea acestuia datorită existenței altor circumstanțe care a relevat ilegalitatea detenției 

sale (s-a constatat că reclamantul a fost deținut peste termen în care arestul lui a fost prelungit) 

reclamantul a părăsit teritoriul Republicii Moldova și s-a ascuns în țara din care nu poate fi 

extrădat. Curtea Europeană examinînd aspectul cu privire la justificarea arestului s-a referit la 

principiile generale stabilite în jurisprudența sa cu privire la Articolul 5 § 3 din Convenție în ceea 

ce privește, în special, necesitatea motivării și justificării suficiente pentru privarea persoanei de 

libertate (Castraveț §§ 29-33, și Șarban, §§ 95-99). În speță totuși,  
”… instanțele judecătorești naționale, atunci cînd au dispus arestarea reclamantului, au argumentat, inter 

alia, prin faptul că reclamantul ar putea să se eschiveze de la judecată. Curtea este de acord cu reclamantul 

că, la fel precum și în cazurile Șarban și Castraveț, motivele invocate de către instanțele judecătorești 

naționale pentru menținerea lui în stare de arest, par a fi foarte succinte. Cu toate acestea, Curtea consideră 

că, spre deosebire de cazurile de mai sus, motivele au fost suficient de puternice pentru a justifica detenția 

reclamantului. Într-adevăr, spre deosebire de reclamanții din cazurile de mai sus, reclamantul în speță nu a 

avut o reședință permanentă, o familie sau orice alte legături cu Republica Moldova. În plus, îngrijorarea 

instanțelor naționale de evadarea reclamantului, pare să nu fi fost chiar atît de nerezonabilă, deoarece după 

eliberarea reclamantului la 21 februarie 2007, el a plecat din Moldova și nu a revenit pînă în prezent. Acest 

lucru face speța în cauză diferită de toate celelalte cazuri în care Curtea a constatat încălcarea Articolului 5 

§ 3 din Convenție. În aceste circumstanțe, Curtea nu este în măsură să constate că motivele invocate de către 

instanțele judecătorești naționale nu au fost relevante și suficiente.” 

Inabilitatea de a lua în considerație chestiunile cu privire la aprecierea elementului de 

”bănuială rezonabilă” 

Practice judiciare și cele de urmărire penală în acest sens au relevat că deseori chestiunea 

existenței sau lipsei unei ”bănuieli rezonabile” la momentul aplicării/prelungirii arestului nu se 

ea în considerație ca un element fundamental al legalității privării de libertate. Judecătorii și 

procurorii își axează atenția mai degrabă asupra motivelor de justificare a arestului (indiferent de 

perseverența acestei atitudini) decît asupra întrebării dacă ”bănuiala rezonabilă” mai persistă în 

speță.  

Curtea Europeană a notat că persistența unei ”bănuieli rezonabile” este o condiție sine qua 

non a legalității pentru întreaga perioadă a arestului și odată dispărută, indiferent de faza 

procedurală, ea conduce în mod automat la necesitatea revizuirii măsurii preventive arest 

(McKay v. the United Kingdom [GC], § 40; Oral and Atabay v. Turkey, § 41). Cu alte cuvinte 

ambele elemente, cît justificarea arestului așa și persistența ”bănuielii rezonabile” sunt elemente 

valabile pentru întreaga durată a arestului care conduce la obligația de a le revedea peste 

perioade rezonabile (Aquilina v. Malta, § 52).  

După cum s-a indicat mai sus, conceptul ”bănuielii rezonabile” a fost inclus în legislația 

procesual-penală doar ca un standard de îndeplinit la începerea urmăririi penale. Respectiv, deși 

există o obligație prin prisma Convenției impusă judecătorului de a examina această chestiune 

odată cu decizia de aplicare/prelungire a arestului, CPP tace în acest sens anume la procedura de 

arest. Judecătorul nu este obligat de noul CPP să o facă cînd aplică/prelungește arestul.  

Această situație a și generat o serie de hotărîri ale Curții Europene în privința Republicii 

Moldova unde s-a explicat ce înseamnă în fapt o ”bănuială rezonabilă” ca concept incorporat în 

garanțiile legalității privării de libertate. Curtea Europeană a notat că  
„bănuiala rezonabilă” că a fost comisă o infracțiune presupune existența unor fapte sau informații care ar 

convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi comis o infracțiune. Cu toate acestea, ceea ce 
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poate fi considerată ca fiind „rezonabil” va depinde de toate circumstanțele cazului particular.  (Erdagöz c. 

Turciei,§ 51, Fox, Campbell și Hartley c. Regatului Unit, § 32). Faptele care conturează o suspiciune nu 

trebuie să fie de la același nivel ca și cele necesare pentru a justifica o condamnare, sau formularea 

învinuirii în următoarea etapă a procesului de urmărire penală (Brogan și alții c. Regatului Unit, § 53, și 

Murray c. Regatului Unit, § 55). 

Reticența practicii judiciare de a implica aspectul legat de ”bănuială rezonabilă” la 

momentul arestului se explică prin dificultatea de a trasa o linie clară între fondul acuzațiilor și 

chestiunile de măsuri preventive unde fondul cauzei nu poate fi examinat. Din această cauză un 

judecător care aplică arestul mai degrabă se va abține de a se pronunța asupra lipsei sau 

existenței bănuielii rezonabile pentru a nu crea speculații că se pronunță asupra fondului 

învinuirilor aduse, ori, inclusiv pentru a nu riscă să interfereze în prezumpția nevinovăției 

(Articolul 6 § 2).  

Probleme constate în special în cazurile Republicii Moldova în legătura cu bănuială 

rezonabilă pot fi descrise prin referință la următoarele exemple relevante. În cauza Mușuc lipsa 

bănuielii rezonabile a rezultat din suspiciuni izvorîte dintr-o teorie a acuzării expusă printr-o 

descriere cronologică a evenimentelor fără a fi referințe la probe. În fapt a existat omisiunea de a 

dovedi unul din elementele de bază a conținutului constitutiv al infracțiunii imputate 

reclamantului și anume cumpărarea bunului la un preț semnificativ mai mic.  

În cauza Stepuleac, bănuielile rezonabile nu s-au confirmat din lipsa verificării caracterului 

fondat al sesizării cu privire la infracțiune care deținea formal o referință la numele arestatului. 

În Cebotari au existat proceduri paralele penale și civile și o dublă apreciere a unor și 

aceleiași evenimente prin prisma unei responsabilități civile și penale. Aceste fapte, pe lîngă 

elementul ilegalității arestării în lipsa bănuielii rezonabile a condus la concluzia existenței și a 

unui arest arbitrar.  

În Leva elementul principal care a servit la reținerea persoanei (un martor ocular a indicat 

asupra persoanei că a comis infracțiunea) nu a fost probat nici la reținere și nici în procedurile în 

fața judecătorului de instrucție. S-a constatat lipsa în general a oricăror declarații ale unui martor.  

În Brega, din probele video și din constatările instanței, arest administrativ a fost bazat pe 

acuzații false.  

Toate aceste situații de mai sus nu ar putea satisface un observator obiectiv, dar totuși au 

satisfăcut judecătorii care au aplicat arestul, fără a reflecta asupra elementului unei bănuieli 

rezonabile precum că persoana arestul căreia se cere ar fi comis în general o faptă pasibilă unei 

răspunderi penale. 

Un element important de menționat în contextul examinării compatibilității este o anumită 

jurisprudență care a relevat elemente pozitive în materia de arest. Aceasta va oferi obiectivitate 

studiului. Deși anumite probleme cu privire la aplicarea Articolului 5 au fost pretinse de 

reclamanți, jurisprudența Curții Europene în cauzele contra Republicii Moldova a relevat că în 

anumite circumstanțe aceste plîngeri sunt nefondate iar practicile de aplicare sunt conforme cu 

standardele Convenției.  

Spre exemplu, în cauza Haritonov reclamantul a pretins printre altele o serie de încălcări 

ale legalității arestului său, avînd în vedere depășirea termenului de detenție și durata examinării 

recursului său la Curtea de Apel. Curtea Europeană a respins aceste capete de plîngeri ca 

nefondate deoarece Curtea de Apel a constatat direct încălcarea drepturilor reclamantului și a 

dispus eliberarea acestuia. S-a specificat că eliberarea persoanei deținute ilegal constituie o 

formă de remediere iar Articolul 5 (în special § 5 ) nu garantează expres dreptul la compensații 

bănești. Reclamantul în speță nu s-a adresat cu solicitarea de compensații potrivit legii 1545 și în 

partea aceasta plîngerile s-au considerat inadmisibile pentru neepuizare. În acest sens este 

relevant de a cita că  
” o decizie sau o măsură favorabilă unui reclamant, nu este, în principiu, suficientă pentru a priva pe acesta 

de statutul său de victimă decît dacă autoritățile naționale au recunoscut, în mod expres sau în substanță, și 

ulterior au oferit despăgubiri pentru, încălcarea Convenției (a se vedea, de exemplu, Ilașcu și alții c. 

Moldovei și Rusiei (dec.) [GC], nr 48787/99,. 04 iulie 2001). În timp ce Articolul 5 § 5 cere existența unui 
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drept executoriu la compensație pentru detenție în cazurile de încălcare a dispozițiilor Articolului 5, aceasta 

nu garantează un drept absolut de despăgubire în toate circumstanțele (Kustila și Oksio c. Finlandei, nr. 

10443/02, 13 ianuarie 2004). În speță, Curtea de Apel a recunoscut în mod expres încălcarea articolului 5 § 

1 din Convenție în ceea ce privește detenția ilegală a reclamantului între 7 și 9 ianuarie 2007 și a dispus 

eliberarea lui imediată. Eliberarea reclamantului, prin urmare, a fost dispusă ca o formă de redresare, în 

pofida faptului că motivele în favoarea detenției sale erau încă considerate de către Curtea de Apel ca fiind 

relevante și suficiente. Avînd în vedere cele menționate anterior, Curtea este convinsă că eliberarea promptă 

a solicitantului în condițiile în care el ar trebui să fi fost altfel ținut în detenție, împreună cu recunoașterea 

expresă de către Curtea de Apel a ilegalității detenției, a acordat reclamantului o satisfacție, care îl privează 

de statutul de victimă.” 

În ce privește examinarea promptă a cererii de recurs Curtea Europeană în special a notat 

că  
”în cauza Șarban (§§ 118-124), cînd o problemă similară a fost examinată de Curte, încălcarea Articolului 5 

§ 4 a fost găsită în ceea ce privește întîrzierea de douăzeci și una de zile. În acel caz, Curtea a acordat o 

importanță specială stării precare de sănătate a reclamantului și absența îngrijirii medicale în izolatorul de 

detenție preventivă. Din moment ce circumstanțe similare nu sunt prezente în prezentul caz și deoarece 

întîrzierea a fost considerabil mai scurtă, Curtea consideră că este posibil de a o distinge de cauza Șarban. 

Deși ar fi de dorit pentru Curtea de Apel să acționeze mai prompt, Curtea este deschisă să accepte faptul că 

în circumstanțele specifice ale cauzei, dispozițiile Articolului 5 § 4 nu au fost încălcate.” 

O altă cauză relevantă vizează aprecierea elementului existenței sau lipsei bănuielii 

rezonabile unde Curtea Europeană s-a referit că reclamantul Ignatenco a fost reținut în baza unor 

„informații operative de investigații”, și a observat în continuare că aceste „informații” au fost 

confirmate în plîngerea penală, ceea ce ar fi fost suficient pentru a justifica arestarea 

reclamantului conform legislației naționale. În această privință, Curtea s-a referit la Labita c. 

Italiei [MC], nr. 26772/95, § 59, CEDO 2000-IV, și O'Hara c. Regatului Unit, nr. 37555/97, 

CEDO 2001-X, unde a găsit că informațiile transmise de către informatori în cadrul unei 

investigații a poliției cu scopul de a-l identifica pe reclamant ca fiind una dintre o serie de 

persoane bănuite de implicare într-un eveniment specific, au fost suficiente pentru a ridica o 

bănuială rezonabilă că reclamantul ar fi comis o infracțiune. 

Lipsa eficacității procedurilor de recurs împotriva arestului dat de judecătorul de instrucție 

Acest aspect a fost pentru prima dată relevat în cauzele Șarban și Boicenco unde recursul 

la Curtea de Apel s-a apreciat ca fiind o extensie formală a procedurilor în fața judecătorului de 

instrucție. Curtea de Apel în aceste cauze, și în cele ulterioare, se rezumă în general la niște 

motivări și mai abstracte decît cele ale judecătorilor de instrucție. Deși are competența de a 

reexamina recursul doar în limitele argumentelor înaintate de recurent, instanța de recurs este 

reticentă de a proceda la o veritabilă reexaminare a chestiunii cu arest/prelungirii în fond așa cum 

ar face un judecător de instrucție.  

Deși această cerință nu este expresă în Articolul 5, totuși standardul general este că dacă 

Statul instituie două grade de jurisdicție cea de a doua instanță trebuie să conformeze regulilor 

aplicabile în prima instanță. Plus dreptul garantat de Articolul 5 § 4, de obicei aplicabil acestor 

situații, ar fi unul ineficient dacă instanța de recurs nu ar avea obligația de a examina în fond 

aceleași argumente, și chiar unele noi, cum ar face o instanță hotărîrea căreia se contestă. 

Inabilitatea procedurală a instanțelor ierarhic superioare (în special celor supreme) de a aplica 

arestul pe modelul procesual reglementat pentru judecător de instrucție și instanțele care 

examinează fondul. 

Acest element al incompatibilității a fost relevat pentru prima dată în speța Levința (2) 

unde Guvernul a indicat lipsa cadrului legislativ procedural pentru jurisdicția supremă cu privire 

la arestare. În speță a avut loc o simplă mențiune formală despre arest a reclamanților, după 

redeschiderea extraordinară a cauzei lor penale. O simplă mențiune a făcut imposibilă evaluarea 

justificării arestării și a condus la ilegalitatea arestului.  



Studiu de compatibilitate / Codului de procedură penală 

Arest și alte măsuri privative de libertate  

 

| 20 | 

O situație similară s-a observat și în cauza Danalachi unde a existat aceiași mențiunea 

formală a Curții de Apel despre detenție însoțită de casare a mandatului de arest, în proceduri 

executorii (modificarea amenzii penale în arest).  

Lipsa remediilor cu privire la contestarea ilegalității arestului incorporate în CPP și, în special, 

ineficacitatea remediului sau chiar și lipsa posibilității de remediere a arestului nejustificat 

(nemotivat), chiar dacă acesta din urmă poate fi legal.  

A se nota de la început că noțiunea de ”arest ilegal” (unlawfullness) nu trebuie confundată 

cu noțiunea de ”arest nejustificat (nemotivat)” (unreasoned decision). Dacă ilegalitatea arestului 

este un temei pentru o acțiune civilă în sensul Legii 1545 și doar atunci cînd această ilegalitate 

este constatată expres printr-o hotărîre judecătorească, atunci arest nejustificat nu cade în sfera 

legii pasibilă compensării. Unicul remediu împotriva unui arest nemotivat este recurs în sensul 

CPP, care după cum arată jurisprudența Curții Europene în cauzele Moldovei repetă aceleași 

greșeli ale primelor instanțe, sau uneori chiar le amplifică. Spre exemplu în Becciev, Șarban, 

Castravet, Istratii și alții, Modarca, Turcan și Turcan, Musuc, Leva, Levinta (2), Feraru toate 

încălcările imputabile procedurilor de recurs s-au referit în principal la două aspecte, luate 

separat sau simultan, și anume durata nerezonabilă a procedurilor de recurs și inabilitatea 

recurenților de a impune Curtea de Apel să re-examineze fondul motivelor de arest pe care le-a 

invocat judecătorul de instrucție. De obicei refuzul de a se referi sau cel puțin de a asculta 

anumiți martori chemați de arestat sau de avocatul său, în mod automat evoluează în încălcarea 

Articolului 5 § 4. Plus unele din cauze au relevat și un alt element important al ineficacității 

sistemului de recurs și anume dreptul limitat de a lua cunoștință efectiv cu acele probe sau 

materiale care servesc aplicării și prelungirii arestului, în special la etapa recursului (a se vedea 

spre exemplu Feraru). 

Compatibilitatea legislației 

În ce privește probleme de compatibilitate a legislației aplicabile în situații de arest, Curtea 

Europeană nu își asumă expres sarcina de a verifica calitatea legilor naționale, decît dacă 

incompatibilitatea este de o așa natură încît să ridice serioase probleme structurale sau sistemice.  

Astfel, în jurisprudența contra Republicii Moldova s-a notat în principal un aspect cu 

privire la incompatibilitate a legislației procedurale, și anume în cauzele Șarban, Becciev, și 

Boicenco. Problema a vizat existența unor norme din CPP care făceau diferență între statutul 

arestatului la faza de urmărire penală și la faza judiciară. În toate cauzele precum și cele care au 

urmat (Holomiov, Modarca, Paladi, Gorea, Stici, Turcan, Ursu, etc.) problema suspendării 

arestului la faza judiciară și lipsa revizuirilor periodice a arestului la această faza a procesului a 

fost un ecou a incompatibilității legislației procedurale.   

Astfel, în Boicenco legalitatea detenției reclamantului la faza judiciară în principal s-a 

examinat prin prisma compatibilității legislației. Curtea a notat următoarele:  
…148. Curtea reiterează faptul că „legalitatea” detenției, în baza prevederilor legale interne, este elementul 

primar, dar nu întotdeauna și cel decisiv. Curtea trebuie, suplimentar, să fie convinsă că detenția pe 

parcursul perioadei în cauză a fost compatibilă cu scopul articolului 5 § 1 al Convenției, care este de a 

preveni privarea persoanelor de libertate în mod arbitrar. Mai mult, Curtea trebuie să se asigure dacă însăși 

legislația internă este în conformitate cu Convenția, inclusiv cu principiile generale prevăzute sau sugerate 

de aceasta (Baranowski, § 51). 

149. La acest ultim punct, Curtea accentuează faptul că atunci cînd este vorba de privarea de libertate, este 

deosebit de important ca principiul general al certitudinii juridice să fie respectat. Prin urmare, este esențial 

ca condițiile pentru privarea de libertate, prevăzute de legea națională, să fie clar definite și ca însăși legea 

să fie previzibilă atunci cînd este aplicată, încît ea să corespundă standardului de „legalitate” stabilit de 

Convenție, un standard care cere ca legea respectivă să fie suficient de exactă încît să permită unei persoane 

– în caz de necesitate, cu o consultare adecvată – să prevadă, într-o măsură rezonabilă, ținînd cont de 

circumstanțe, consecințele pe care o anumită faptă le poate avea (a se vedea, Steel and Others v. the United 

Kingdom, hotărîre din 23 septembrie 1998, Reports 1998-VII, § 54). 
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150. În această cauză, Curtea notează că, după 23 iulie 2005, nu a fost emis niciun mandat de arest, care să 

autorizeze sau să prelungească arestul reclamantului. 

151. Guvernul a invocat cîteva articole ale CPP care, în opinia sa, au constituit baza legală pentru detenția 

reclamantului după expirarea mandatului său de arest la 23 iulie 2005. 

152. Analizînd articolele respective, Curtea notează că niciunul din ele nu prevede detenția reclamantului 

fără un mandat de arest. Mai mult, chiar dacă s-ar presupune că vreunul din articolele invocate de Guvern 

ar prevedea o astfel de detenție, aceasta ar fi contrară articolului 25 din Constituție, care prevede în termeni 

clari că detenția este posibilă numai în baza unui mandat pe o durată de pînă la 30 de zile. Acest lucru este 

confirmat și de prevederile articolului 177 CPP, care repetă prevederile articolului 25 din Constituție 

conform cărora arestarea preventivă poate fi aplicată numai în baza unei hotărîri a instanței de judecată. 

După cum s-a indicat mai sus, aceste constatări au impus modificarea legislației 

procedurale după anul 2007 prin care s-a introdus obligativitatea prelungirii și reexaminării 

motivelor de arest și la faza judiciară.  

De asemenea Boicenco a relevat și incompatibilitatea articolului 191 din CPP pe motivul 

inabilității de a cere măsuri alternative arestului, cum ar fi eliberarea pe cauțiune sau control 

judiciar. La fel, Curtea Europeană a notat că motivele arestului nu trebuie legate de gravitatea 

infracțiunii imputate arestatului și respectiv măsurile alternative de asemenea nu trebuie limitate 

la anumite tipuri de infracțiuni mai blînde în pedepsire. Arestul are un alt scop pentru a fi 

dependent de gravitatea acuzațiilor penale, iar măsurile alternative trebuie aplicabile acolo unde 

este aplicabil și arestul. S-a notat faptul că:  
134… în cauza S.B.C. v. the United Kingdom (nr. 39360/98, 19 iunie 2001), Curtea a constatat violarea 

articolului 5 § 3 al Convenției, deoarece legea engleză nu acorda unei anumite categorii de persoane 

acuzate dreptul de a fi eliberată pe cauțiune. Curtea a constatat, în acea cauză, că examinarea posibilității 

ca o persoană să fie eliberată pe cauțiune a fost dinainte exclusă de către legislator. 

135. Această cauză este similară cu cauza S.B.C. prin faptul că, în temeiul articolului 191 CPP al Republicii 

Moldova, este imposibil ca o persoană învinuită de săvîrșirea unei infracțiuni intenționate, pentru care legea 

prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 10 ani, să fie eliberată provizoriu. Se pare că în 

această cauză reclamantul este învinuit de comiterea unei astfel de infracțiuni. 

136. Argumentul Guvernului conform căruia învinuirea, teoretic, ar putea fi schimbată cu una mai blîndă și, 

astfel, ar fi posibil ca persoana acuzată să poată obține eliberarea provizorie nu poate fi acceptat de Curte. 

În primul rînd, Curtea notează că recalificarea unei infracțiuni nu poate fi efectuată de un judecător de 

instrucție, care eliberează și prelungește mandatul de arest, ci numai de un judecător de drept comun și doar 

după ce dosarul penal este transmis spre examinare în fond (a se vedea paragraful 67 de mai sus). În al 

doilea rînd, cel mai important fapt care rezultă din cauza S.B.C. este că dreptul de eliberare provizorie nu 

poate în principiu fi dinainte exclus de legislator.  

137. În ceea ce privește argumentul Guvernului precum că reclamantul ar fi putut cere eliberarea pe 

cauțiune sau sub garanție personală sau a unei organizații, Curtea îl consideră irelevant în această cauză, 

deoarece procedurile interne în discuție se referă doar la eliberarea provizorie sub control judiciar.  

138. Prin urmare, Curtea constată că a avut loc o violare a articolului 5 § 3 al Convenției, deoarece în 

temeiul articolului 191 CPP reclamantul nu a putut obține eliberarea provizorie sub control judiciar. 

Compatibilitatea normelor actuale 

După cum s-a indicat mai sus cu mai multe ocazii compatibilitatea va privi exclusiv 

întreagă gamă de norme referitoare în principiu la procedura arestului și a instituțiilor conexe 

pentru a înlătura pe cale legislativă deficiențele care continue să persiste în practica aplicării 

prevederilor CPP.  

Analiza compatibilității se face pe modelul selecției din CPP a articolelor relevante și 

conținutul eventualelor amendamente propuse. De asemenea, în acest sens este necesar de 

reflectat propunerile membrilor din grupul de lucru pentru a observa care propuneri conceptuale 

s-au găsit în propuneri finale.  

Propuneri conceptuale din partea membrilor Grupului  

Rolul de lider în avansarea propunerilor conceptuale a fost asumat de experții misiunii 

norvegiene ”NORLAM”. Compilarea propunerilor a fost efectuată de secretariatul Grupului.  
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Introducerea principiului proporționalității.  

Prin luarea unei măsuri preventive, se obține o restabilire a ordinii de drept la nivel 

procesual, ordine perturbată de atitudinea „neloială” extra-procesuală a învinuitului sau 

inculpatului, dar cu implicații majore în economia procesului penal. Astfel, se consideră că în 

domeniul măsurilor preventive se impune reglementarea explicită a principiului proporționalității 

oricărei măsuri preventive cu gravitatea acuzației aduse unei persoane, precum și a principiului 

necesității unei astfel de măsuri doar pentru realizarea scopului legitim urmărit. 

Arestarea preventivă este calificată cea mai serioasă măsură procesuală. Condiție existența 

unor motive verosimile de a bănui că persoana care urmează a fi privată de libertate a săvîrșit o 

infracțiune. Sintagma motive verosimile este o noțiune autonomă care a fost definită în mai 

multe cauze de către Curtea Europeană. Acestea presupun existența unor fapte sau informații de 

natură de a convinge un observator obiectiv că persoana în cauză a săvîrșit o infracțiune. Curtea 

a arătat că ceea ce poate trece plauzibil depinde totuși de ansamblul circumstanțelor cauzei. În 

vederea asigurării unei garanții veritabile împotriva arbitrariului, condiția necesității unor motive 

verosimile suficiente pentru a crea o suspiciune întemeiată obiectiv că o anumită persoană a 

săvîrșit o infracțiune nu este îndeplinită în situația  în care arestarea unei persoane s-a realizat în 

considerarea unor simple intuiții, impresii, idei, zvonuri sau prejudiciu, în calitate de indicii 

privind participarea acestei persoane la comiterea unei infracțiuni. 

Potrivit Recomandării nr. (2006) 13 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, 

existența unor motive verosimile care să legitimeze bănuiala că o persoană a săvîrșit infracțiunea 

pentru care este urmărită, trebuie privită ca o condiție generală și independentă de temeiurile 

arestării preventive, care sunt pericolul de la sustragerea actului de justiție, pericolul comiterii 

unei infracțiuni grave, pericolul de a împiedica desfășurarea actului de justiție, pericolul grav 

pentru ordinea publică. Mai mult, nu va trebui să existe o cerință obligatorie ca persoanele 

suspectate de o infracțiune să fie reținute în detenție, reținerea și detenția se va aplica numai 

atunci cînd acest lucru este strict necesar și ca o măsură  de ultimă instanță, iar pentru a evita 

aplicarea inadecvată a reținerii în detenție, va fi pusă la dispoziție cea mai variată gamă de 

măsuri alternative, mai puțin restrictive. Prin urmare, Articolul 5 din Convenție impune 

jurisdicțiilor naționale, ca în situația în care analizează necesitatea dispunerii sau prelungirii 

arestării preventive să ia în considerare posibilitatea aplicării unor măsuri alternative prevăzute 

de legislația națională. Astfel, ipotezelor conținute în Articolul 5 din Convenție referitoare la 

necesitatea împiedicării persoanei să comită o nouă infracțiune sau să fugă după săvîrșirea 

acesteia, constituie temeiuri justificative ale arestării preventive care pot fi invocate abia după ce 

s-a reținut existența unor motive verosimile privind săvîrșirea unei fapte pentru care s-a început 

procesul penal. Prin urmare, o persoană poate fi reținută atunci în detenție doar atunci cînd 

suspiciunile săvîrșirii unei infracțiuni sunt coroborate cu existența temeiurilor justificative.  

Aplicarea arestului trebuie să fie justificat pe principiul proporționalității între riscul pentru 

realizarea scopului urmăririi penale și fapta  raportată la situația reală. 

Informarea cu materialele urmării penale la arestarea preventivă.  

O problemă analizată de grupul de lucru a fost cu aducerea la cunoștință a materialelor în 

cazul arestării preventive, în acest sens membrii grupului de lucru nu au identificat o soluție 

unică și au avut mai multe opțiuni. 

Opțiunea I. 

La art. 307 alin. (1) și 308 alin. (1) ultimele 2 propoziții se propun în următoarea redacție: 

„La demers se anexează materialele care sunt relevante pentru aprecierea ilegalității arestării și 

procesul-verbal de reținere, dacă persoana a fost supusă reținerii. Procurorul este obligat de a 

informa apărătorul ales sau desemnat cu privire la demersul înaintat imediat, dar nu mai tîrziu 

de 3 ore după ce a fost depus. Din momentul înștiințării apărătorul poate lua cunoștință cu toate 
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materialele prezentate de către procuror". Aceste propuneri au ca scop asigurarea accesului  

apărătorului la materialele prezentate de către procuror, deoarece, în urma cercetărilor s-a 

constatat că apărătorului i se puneau la dispoziție doar anumite materiale, în cadrul ședinței de 

judecată pe o perioadă scurtă de timp, adesea doar cîteva minute și doar la cererea acestui. 

Propunem în loc de trei ore sa fie 24 de ore. 

Puncte forte.  
La aplicarea  art. 307 din CPP, în practică apare o problemă, apărătorului fiindu-i 

înmînate materialele cauzei în instanță el nu are timp pentru a-și pregăti apărarea.  

Corespunde practicii altor state (România, Norvegia). În Norvegia la reținere 

procurorul face demersul și are toate materialele dosarului. La această etapă de obicei 

procurorul este deja în contact cu avocatul. Excepția o constituie cazurile cînd nu este 

desemnat un avocat din oficiu încă. Se cheamă avocatul, lui i se înmînează copii de pe 

materiale, pentru care el contrasemnează, apoi se trimit materialele cu demersul în 

instanța de judecată. În cazul în care nu este numit un avocat din oficiu, demersul se 

transmite în instanță împreună cu o copie pentru avocat. Referitor la stabilirea datei 

ședinței de judecată, de obicei se stabilește prin telefon-acesta și reprezintă citarea 

oficială. Este obligația procurorului de a asigura prezența bănuitului, nu este nevoie de 

citare. Legea procesuală penală norvegiană nu prevede un anumit termen pentru acesta, 

dar ne străduim cît mai operativ în limitele celor 72 de ore  de la prezentarea demersului 

la judecată. Iată de ce este foarte important ca identitatea avocatului să fie stabilită în 

primele 24 de ore. În practică procurorul face o mențiune în dosar despre ora si data cînd 

avocatul a făcut cunoștință cu materialele. Însă pentru Republica Moldova consider că ar 

fi bine sa semneze avocatul. 

Puncte slabe  

Aceasta implică obligații suplimentare pentru procuror, care  trebuie să-l caute pe 

avocat. Avocatul la rîndul său trebuie sa fie interesat. 

Se consideră ca este posibilă renunțarea la arest. 

Nu trebuie să revină părților obligația de a alerga unul după altul pentru aduce la 

cunoștință materialele.  

Opțiunea II 

Materialele împreună cu demersul să fie depuse în instanța de judecată, iar avocatul să aibă 

24 de ore să facă cunoștință cu actele. 

Opțiunea III 

Avocatul să poată prezenta și obține singur anumite probe. La arest avocatul apăra poziția, 

procurorul își prezintă probele sale, propunerea este ca avocatul să poată prezenta probe.  Să se 

dezvolte conceptul, ca pînă la instanță avocatul să aibă acces la materiale, iar în urma 

confruntărilor poate să renunțăm la instituția arestului. Reținerea și arestul sunt diferite. 

Reținerea este deja o măsură preventivă. Se propune ca procurorul sa se adreseze direct în 

instanță. Să se  menționeze că dacă timp de  24 de ore,  avocatul nu se prezintă în fața 

procurorului, apoi materialele să fie transmise în instanță, astfel vor fi evitate abuzuri pe viitor, 

iar de nu vine să se facă proces verbal de neprezentare. În demers să se stipuleze data, ora și 

locul cînd avocatul a făcut cunoștință cu dosarul. 

Puncte forte  

Avocatul ar putea să facă cunoștință cu demersul la judecătorul de instrucție. 

Puncte slabe  

Potrivit reglementărilor actuale se scrie pe demers, ora și locul înmînării 

materialelor cu contrasemnătura avocatului, dar nu sunt semnăturile avocaților pe 

demersuri și în practică există o problemă în acest sens.  
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Opțiunea IV 

O modificare esențială la modalitatea de examinare a arestului este faptul ca la demersul 

înaintat pentru aplicarea arestului să fie prezentate materialele acumulate de către organul de 

urmărire penală și de către procuror care confirmă temeiurile de aplicare a arestului și 

obligativitatea părții acuzării de a prezenta aceste probe și părții apărării concomitent cu 

înaintarea demersului în instanța de judecată. 

Urmare a examinării grupul de lucru a ajuns la următoarele propuneri de modificare: 

La art. 307 alin. (1) și 308 alin. (1) ultimele 2 propoziții de expus în următoarea redacție: 

„La demers se anexează materialele care sunt relevante pentru aprecierea legalității arestării și 

procesul-verbal de reținere, dacă persoana a fost supusă reținerii. Procurorul este obligat de a 

informa apărătorul ales sau desemnat cu privire la demersul înaintat imediat, dar nu mai tîrziu 

de 3 ore după ce a fost depus Din momentul înștiințării apărătorul poate lua cunoștință cu toate 

materialele prezentate de către procuror”. Aceste propuneri au ca scop asigurarea accesului 

apărătorului la materialele prezentate de către procuror, deoarece, în urma cercetărilor s-a 

constatat că apărătorului i se puneau la dispoziție doar anumite materiale, în cadrul ședinței de 

judecată pe o perioadă scurtă de timp, adesea doar cîteva minute și doar la cererea acestuia; 

Art. 307 alin. (4) de expus în următoarea redacție „În urma examinării demersului, 

judecătorul de instrucție adoptă o încheiere motivată privind aplicarea față de învinuit a măsurii 

arestării preventive ori a arestării la domiciliu sau respinge demersul. Judecătorul de instrucție 

adoptă încheierea de aplicare a arestării preventive doar în baza temeiurilor prezentate de 

procuror în demers și a materialelor anexate la demers care au fost prezentate părții apărării. 

Copia încheierii motivate se înmînează procurorului și învinuitului fiind executorie din 

momentul în înmînării”.  

Propunerea are ca scop asigurarea principiilor contradictorialității și imparțialității 

judecătorilor de instrucție, limitîndu-i, la adoptarea încheierii, să aprecieze ca temei de aplicare a 

arestului doar acele temeiuri pe care le-a invocat și confirmat procurorul (deoarece, în practică, 

mai există situații cînd judecătorii de instrucție, în încheierile de aplicare a arestării preventive, 

invocă anumite temeiuri care nu se regăsesc în demersul procurorului); 

Art. 307 și 308 de completat în final cu un nou aliniat în următoarea redacție „Bănuitul, 

învinuitul are dreptul de a solicita examinarea demersului privind aplicarea arestării preventive 

sau arestării la domiciliu în ședință publică. Judecătorul de instrucție, consultînd opinia 

procurorului, se pronunță asupra demersului. În situația cînd sunt circumstanțe prevăzute la art. 

18 din prezentului Cod, judecătorul de instrucție poate respinge prin încheiere motivată cererea 

de examinare a demersului în ședință publică”.    

Propunerea dată este determinată de jurisprudența Curții Europene, hotărîrea Bocellari și 

Rizza c Italiei din 13.11.2007, în care Curtea a hotărît că justițiabilii, implicați într-o procedură 

de aplicare a măsurilor preventive, trebuie să aibă cel puțin posibilitatea de a solicita o ședință 

publică în fața camerelor specializate ale tribunalelor și curților de apel. 

Completarea Art. 312 alin. (4) cu următoarea sintagmă „Desfășurarea ședinței de judecată 

se consemnează în procesul-verbal. Controlul judiciar se efectuează în limita materialelor 

prezentate de procuror și examinate de către judecătorul de instrucție cu participarea părții 

apărării”. 

Studiul practicii existente arată că în unele cazuri, în instanța de recurs, procurorul prezintă 

probe care nu au fost prezentate judecătorului de instrucție, chiar dacă existau în dosar. 

Legalitatea detenției și motivarea hotărîrilor  privind arestarea preventivă 

Cu referire la legalitatea detenției grupul de lucru nu a identificat o poziție comună, dar au 

învederat mai multe opțiuni, care nu se exclud, dar pot fi aplicate per ansamblu, sau parțial.  

Opțiunea I.  
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Să fie elaborate ghiduri cu exemple și modele cu privire la motivarea încheierilor. De 

asemenea există Hotărîrea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție din 15 aprilie 2013 și 

se elaborează de către Institutul Național al Justiției  împreună cu ABAROLI un ghid în acest 

sens. 

Opțiunea II 

De solicitat asistența din partea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, pe această 

problemă, pentru a fi organizate seminare, dar cel mai mult este nevoie de voință din partea 

judecătorilor. 

Opțiunea III 

Amendarea CPP în vederea motivării hotărîrii judecătorești cu privire la arest, ca și 

hotărîrea de fond și stabilirea posibilității atacării cu recurs a hotărîrii Curții de apel prin care a 

fost recunoscut valabilă arestarea preventivă.  

Reieșind din hotărîrile Curții Euorpene asupra calității unei hotărîri judecătorești care 

menționează că motivarea trebuie să fie coerentă, clară și lipsită de ambiguități și de contradicții. 

Ea trebuie să permită urmărirea unui raționament ce a condus judecătorul la aceasta. În acest 

context, se propune stabilirea temeiurilor în ceea ce privește elementele ce trebuie să le cuprindă 

demersul procurorului și încheierea instanței de judecată.  

Astfel, se propune ca instanța de judecată emite o încheiere motivată, în care se indică 

infracțiunea de care este bănuită, învinuită, inculpată persoana, temeiul alegerii măsurii 

preventive respective, cu menționarea datelor concrete care au determinat luarea acestei măsuri 

preventive, necesitatea aplicării măsurii preventive precum și faptul dacă bănuitului, învinuitului 

i s-au explicat consecințele încălcării măsurii preventive, argumentele reprezentantului, 

apărătorului, bănuitului, învinuitului, inculpatului motivîndu-se admiterea sau neadmiterea lor la 

stabilirea măsurii preventive. Aceste modificări se propun pentru a spori calitatea actului justiției 

și nivelul de încredere a părților în oportunitatea emiterii lui. Se consideră că demersul 

procurorului trebuie să fie însoțit de toate materialele existente în dosar la momentul înaintării 

demersului, și că aceste materiale trebuie să conțină toate informațiile și probele care sunt 

esențiale pentru evaluarea legalității arestării preventive sau a arestării la domiciliu, inclusiv 

probele și materialele în favoarea apărării. 

În hotărîrea Garcia Alva c. Germaniei, § 42, Curtea Europeană a statuat după cum 

urmează: 
 “... Curtea recunoaște necesitatea desfășurării urmării penale în mod eficient, ceea ce presupune că 

informația colectată în timpul acesteia trebuie păstrată secretă pentru a preveni falsificarea de către bănuiți 

a probelor și influențării cursului înfăptuirii justiției.  Totuși, acest scop legitim nu poate fi urmărit prin 

aplicarea restricțiilor substanțiale asupra dreptului la apărare.  Prin urmare, informația care este esențială 

pentru aprecierea legalității unei detenții trebuie pusă la dispoziția avocatului bănuitului într-un mod 

adecvat”.   

Termenul ținerii persoanei în stare de arest. 

Cu referire la ținerea persoanei sub arest grupul de lucru a identificat mai multe propuneri: 

Obligarea organelor de stat să elibereze persoana, dacă în 72 ore, iar în cazul minorilor în 

24 ore, după reținere, nu a început ședința de judecată privind examinarea demersului 

procurorului prin care se solicită aplicarea arestării preventive. Demersul procurorului prin care 

se solicită aplicarea arestării preventive față de persoana reținută urmează a fi înaintat cu cel 

puțin 24 ore înainte de expirarea termenului de reținere (sau cu cel puțin 6 ore în cazul 

minorului).  Dacă demersul procurorului nu este înaintat în cel mult 48 de ore din momentul 

reținerii, persoana urmează a fi eliberată.  Mai mult, se propune ca omiterea termenelor 

respective să servească ca temei de respingere a demersului.  Scopul principal al acestor 

modificări este de a oferi judecătorului de instrucție un termen rezonabil pentru a lua cunoștință 
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de argumentele procurorului privind necesitatea arestării persoanei, precum și de a crea 

posibilități optime pentru partea apărării de a-și pregăti apărarea, Art. 166 alin. (7); 

Se propune introducerea termenului limită pentru audierea persoanei reținute – nu mai 

tîrziu de momentul înaintării demersului procurorului privind aplicarea arestării preventive.  De 

asemenea, se propune ca astfel de audiere să aibă loc cu participarea apărătorului ales sau 

desemnat, Art. 167 alin. (4); 

La Art. 186 para (6) după prima propoziție se propune de completat cu sintagma: 

„Omiterea termenului de 5 zile servește ca temei de respingere a demersului privind prelungirea 

termenului de arestare”. Această prevedere expresă are ca scop remedierea practicii instituite 

cînd încălcarea acestui termen nu produce efecte asupra hotărîrilor judecătorului de instrucție. 

Temeiurile aplicării arestării preventive  

În privința temeiurilor pentru aplicarea arestării preventive grupul de lucru au identificat 

mai multe propuneri. 

În Art. 175 alin. (1) se propune înlocuirea textului „sau asupra asigurării executării 

sentinței” cu textul: „sau în cazul necesității de a ocroti ordinea publică”.  În același context, în 

Art. 176 alin. (1) se propune înlocuirea textului „de asemenea ele pot fi aplicate de către instanță 

pentru asigurarea executării sentinței” cu textul: „sau în cazul necesității de a ocroti ordinea 

publică”.   

Raționamentul acestei propuneri constă în faptul că la faza de urmărire penală persoana nu 

poate fi reținută pentru asigurarea executării sentinței, deoarece încă o asemenea sentință nu a 

fost pronunțată și persoana beneficiază de prezumția nevinovăției.  Totodată, legea națională nu 

prevede un asemenea temei din jurisprudența Curții Europene, cum ar fi „necesitatea de a ocroti 

ordinea publică”, de aceea se propune de a fi completat acest temei pentru arestare.   

Se propune completarea Articolului 176 cu un nou alineat în următoarea redacție: “(3
1
)  În 

privința persoanei bănuite sau învinuite de comiterea unei infracțiuni pentru care legea penală 

prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de 12 ani sau mai mult, sau unei persoanei 

bănuite sau învinuite de tentativă de o asemenea infracțiune, arestarea preventivă poate fi 

aplicată în cazul recunoașterii vinovăției sau dacă există alte circumstanțe care întăresc 

bănuială în mod considerabil, chiar dacă cerințele alineatului (1) nu sunt întrunite, cu condiția 

că lăsarea bănuitului, învinuitului la libertate ar fi în contradicție cu spiritul general al justiției 

sau ar pune în pericol ordinea publică.  Majorarea pedepsei din cauza recidivei de infracțiuni 

sau a concursului de infracțiuni nu se va lua în calcul”.  

Se propune completarea Art. 176 alin. (2) cu textul: „dacă a încălcat alte măsuri 

preventive, neprivative de libertate”.  Completarea în cauză se propune, reieșind din redacția 

acestei norme, adoptată prin Legea nr. 66 din 5 aprilie 2012, deoarece din sensul redacției noi a 

acestei prevederi rezultă că persoana bănuită, învinuită de săvîrșirea unei infracțiuni grave, 

deosebit de grave, excepțional de grave, poate fi arestată automat, fără a fi necesar ca procurorul 

să prezinte probe ce ar confirma temeiurile prevăzute de alin. (1) și doar pentru bănuiala 

rezonabilă privind săvîrșirea altor infracțiuni (ușoare, mai puțin grave), arestul se aplică doar 

dacă există unul din temeiurile prevăzute la alin. (1); 

În Art. 177 alin. (11) nu este menționată persoana bănuită, de aceea se propune includerea 

prevederii referitoare la bănuit; 

Excluderea Art. 186 alin. (11) deoarece, odată cu pronunțarea sentinței, persoana se deține 

în baza art. 5 alin (1) lit a) și nu a lit. c) din Convenție. Așadar, nu este necesară prelungirea 

arestării atîta timp cît sentința de condamnare cu închisoarea nu este anulată de către instanța de 

apel; 

Conform Art. 195, procurorul nu este autorizat să revoce măsura preventivă la discreția 

proprie. Sugerăm introducerea acestei atribuții în lege. Dacă procurorul consideră că condițiile 

legale de aplicare a arestării preventive nu mai sunt îndeplinite, el/ea nu doar trebuie să aibă 
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posibilitatea, ci să fie obligat să inițieze eliberarea imediată a persoanei aflate în detenție 

provizorie. Deoarece din acest moment, autoritățile de stat (în persoana procurorului) cunosc că 

detenția provizorie a persoanei respective nu mai este justificată prin lege, dar nici “… o 

persoană deținută nu ar trebui supusă riscului de a rămîne în detenție mult după momentul în 

care privarea sa de libertate a devenit nejustificată…” a se vedea hotărîrea Shishkov c. 

Bulgariei, § 88. Procesul de așteptare a revocării de către judecător a măsurii de arest preventiv 

necesită timp și face ca situația nejustificată să dureze încă mai mult. Argumentul precum că 

“dacă arestarea preventivă a fost dispusă de un judecător, atunci ar trebui revocată de 

asemenea de către un judecător” reprezintă mai degrabă “o gîndire de sistem”, decît un 

raționament în avantajul individului, deoarece nu există aceeași necesitate de control al legalității 

în cazul simplei reatribuiri persoanei deținute a dreptului său natural la libertate. 

Detenția sub motivul prezentării riscului sporit pentru ordinea publică 

Cerințele Curții Europene privind aplicarea acestui tip de arest sunt că “acest motiv poate fi 

considerat relevant și suficient numai dacă se bazează pe fapte în stare să demonstreze că 

eliberarea învinuitului, de fapt, ar duce la tulburarea ordinii publice” și “detenția va continua să 

fie legitimă numai dacă ordinea publică rămîne, de fapt, în pericol; continuarea acesteia nu 

poate fi folosită pentru a anticipa o pedeapsă privativă de libertate”. 

Faptul că eliberarea învinuitului ar produce reacții negative din partea societății poate fi un 

motiv acceptabil pentru aplicarea arestării preventive. Însă, pentru ca acest motiv să fie unul 

relevant și suficient, trebuie să existe probe concrete precum că eliberarea persoanei va provoca 

astfel de reacții. Acest aspect trebuie evaluat în continuu, deoarece detenția continuă nu poate fi 

acceptată ca o anticipare a executării pedepsei privative de libertate. În hotărîrea Letellier c. 

Franței, Curtea a stabilit că aceste cerințe nu au fost respectate deoarece instanța națională doar: 

“a evaluat necesitatea prelungirii privării de libertate dintr-un punct de vedere pur abstract, 

luînd în considerație doar gravitatea infracțiunii”. Astfel, nu s-a făcut o evaluare concretă a 

necesității de a folosi arestarea preventivă în cauza respectivă. De asemenea, se poate presupune 

că durata foarte mare a arestului a avut un impact asupra hotărîrii în cauza dată. 

Propuneri conceptuale izvorîte din analiza articol per articol  

În această situație s-a aplicat modelul analizei compatibilității per text legal și reieșind din 

propunerile conceptuale. Aceste propuneri reprezintă a doua fază a studiului efectuată în special 

de Ministerul Justiției. Următoarele modificări se propun. 

Nota: în cele ce urmează textul în vigoare este marcat prin cursiv. Marcate sunt Textul 

propus pentru excludere și Text propus pentru includere. Comentarii sunt menționate prin stilul 

comun utilizat în prezentul Studiu.  

PARTEA GENERALĂ 

Titlul I DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL 

Capitolul I PRINCIPII DE BAZĂ 

Articolul 1. Noțiunea și scopul procesului penal 

… 

(2) Procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni, precum și protejarea 

persoanei și societății de faptele ilegale ale persoanelor cu funcții de răspundere în activitatea lor legată de 

cercetarea infracțiunilor presupuse sau săvîrșite, astfel ca orice persoană care a săvîrșit o infracțiune să fie 

pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie privată ilegal sau nemotivat de 

libertatea sa, trasă la răspundere penală și condamnată. 

Modificarea propusă urmărește să facă textul compatibil cu scopurile principale ale tuturor 

amendamentelor propuse prin prezenta lege. 
(3) Organele de urmărire penală și instanțele judecătorești în cursul procesului sînt obligate să activeze în 

așa mod încît nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată și ca nici o persoană 

să nu fie supusă în mod arbitrar sau fără necesitate măsurilor procesuale de constrîngere sau să fie victima 

încălcării drepturilor sale fundamentale. 
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Modificarea de asemenea urmărește adaptarea la scopul principal al legii de al face 

compatibil cu ideea respectării fundamentale a drepturilor omului.  

Articolul 3. Acțiunea legii procesuale penale în timp 

(1) În desfășurarea procesului penal se aplică legea care este în vigoare în timpul urmăririi penale sau al 

judecării cauzei în instanța judecătorească. 

(2) Legea procesuală penală poate avea efect ultraactiv, adică dispozițiile ei, în perioada de tranziție la o 

nouă lege procesuală penală, pot rămîne aplicabile acțiunilor procesuale reglementate de legea nouă. 

Caracterul ultraactiv se stipulează în legea nouă. 

(3) Legea procesuală penală nouă poate avea efect retroactiv doar atunci cînd stabilește unele condiții mai 

blînde de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere. Caracterul retroactiv se stipulează în legea nouă. 

Modificarea propusă urmărește umanizarea condițiilor de aplicare a măsurilor procesuale 

de constrîngere, care odată adoptate pot avea efecte benefice situației unei persoane. Spre 

exemplu o reducere eventuală statuară a termenelor de arest, arest la domiciliu, sechestru etc. 

trebuie reflectată în situația persoanelor împotriva cărora o atare măsură a fost dispusă potrivit 

legislației vechi în condiții mai severe. De asemenea, în susținerea modificării se notează că 

caracterul retroactiv al legislației constituie o singură excepție și doar în materie penală și doar 

atunci cînd se aplică condiții mai blînde ( a se vedea articolul 10 din Codul penal). Avînd în 

vedere că legislația procesuală penală este menită să pună în aplicare legislația penală, plus luînd 

în considerație că măsurile procesuale de constrîngere constituie niște măsuri severe de 

restrîngere a drepturilor fundamentale adoptate pînă la soluția finală în procesul penal, un 

tratament favorabil adoptat printr-o nouă lege procesual penală cheamă la aplicarea principiului 

retroactivității.  

Articolul 6. Termeni și expresii utilizate în prezentul cod 

… 

25
1
) mandat – act judecătoresc oficial eliberat în baza unei hotărîri judecătorești și care conține informație 

succintă despre dispozitivul hotărîrii și împuternicirile persoanei care acționează în temeiul acestui mandat” 

Noțiunea de ”mandat” este utilizată în CPP, spre exemplu în partea ce privește arestul sau 

percheziții. Deseori, hotărîrile și/sau încheierile judecătorești fiind documente pur procesuale și 

conținînd multiple date cu caracter confidențial nu pot fi divulgate terților sau altor persoane 

neimplicate în procesul penal, dar care pot fi obligate să execute o atare hotărîre judecătorească. 

Spre exemplu reținerea unei persoane arestate de către autoritățile de frontieră nu necesită să le 

fie pusă la dispoziție întreaga încheiere de aplicare a arestului. La fel e și situația cu percheziții 

sau alte măsuri procesuale restrictive, cum ar fi ridicări autorizate etc. Persoanei la domiciliul 

căreia se face percheziția este destul să i se prezinte un mandat care să includă numele său, 

adresa, instanța care autorizat, temeiurile succinte. O încheiere judecătorească este una motivată 

și face referință la mai multe aspecte pe care o persoană nu trebuie să le cunoască decît atunci 

cînd contestă această încheiere. Cu alte cuvinte mandatul reprezintă un ”titlu executoriu” în 

materia procesual-penală și trebuie inclus în termeni utilizate în Cod.   

Capitolul II PRINCIPIILE GENERALE ALE PROCESULUI PENAL 

… 

Articolul 10. Respectarea drepturilor, libertăților și demnității umane 

… 

(3) În desfășurarea procesului penal, nimeni nu poate fi supus la tortură sau la tratamente cu cruzime, 

inumane ori degradante, reținut sau arestat ilegal ori nejustificat, nimeni nu poate fi deținut în condiții 

umilitoare, nu poate fi silit să participe la acțiuni procesuale care lezează demnitatea umană. 

Modificarea propusă urmărește să facă textul compatibil cu scopurile principale ale tuturor 

amendamentelor propuse prin prezenta lege. 

Articolul 11. Inviolabilitatea persoanei 

(1) Libertatea individuală și siguranța persoanei sînt inviolabile. 

(2) Nimeni nu poate fi reținut și arestat decît în cazurile și în modul stabilit de prezentul cod. 

(3) Privarea de libertate, arestarea, internarea forțată a persoanei într-o instituție medicală sau trimiterea ei 

într-o instituție educațională specială, precum și prelungirea acestor măsuri, se permit numai în baza unui 

mandat de arestare sau și a unei hotărîri judecătorești motivate. 
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Modificarea urmărește scopul adaptării textului normei la alte prevederi din Cod. Astfel, 

procedura de arest presupune obligatoriu două acte judiciare cum sunt emiterea unei încheieri 

judecătorești motivate și respectiv eliberarea unui mandat. În redacția actuală textul sugerează că 

arestul poate fi aplicat alternativ fie în temeiul unui mandat de arestare ori a hotărîrii 

judecătorești, ceea ce nu corespunde practicii și normelor procedurale care reglementează 

procedura arestului și a prelungirii acestuia. De asemenea textul a omis să facă referință la 

prelungirea măsurilor privative de libertate care la fel se fac prin hotărîri a instanțelor 

judecătorești, și respectiv mandate de prelungire (așa cum se propune). 
(4) Reținerea persoanei pînă la emiterea mandatului de arestare nu poate depăși 72 de ore, iar termenul 

total al arestării nu poate depăși 12 luni de la ziua reținerii și pînă la soluția primei instanțe. 

Modificarea propune adaptarea textului Codului la prevederile Articolului 25 alin.(4) din 

Constituția Republicii Moldova, care stabilește neechivoc că arestul preventiv nu poate depăși 12 

luni de zile. Totuși, în practică urmării penale și a judecării cauzelor se observă două interpretări 

diferite a acestei norme constituționale. Într-o opinie aceasta s-ar referi exclusiv la termenul 

arestării preventive pe durata urmăririi penale iar termenul de judecare nu este inclus. În altă 

opinie se notează că termenul de arest nu trebuie să depășească în total 12 luni de zile, indiferent 

de etapa procedurilor, pre-judiciară sau judiciară. Cert este că Articolul din Constituție nu 

distinge și avînd în vedere că acest termen maxim de arest a fost instituit ca o garanție a 

persoanei arestate, respectiv el trebuie interpretat doar în favoarea acestuia. Cu alte cuvinte 

termenul de 12 luni este o formă de ”prescripție procedurală” care limitează acțiunile arbitrare 

ale statului față de persoana arestată care este în așteptarea soluției pe cauza sa penală.  

Plus termenul garantează celeritatea procedurilor penale și obligă autoritățile judiciare și de 

urmărire penală să acorde prioritate examinării cauzelor unde persoanele sunt arestate. 

Respectiv, pentru a aduce claritate în calcularea termenului se propune modificarea textului 

pentru a încorpora expres prevederile din Constituție în Cod și de a clarifica termenii maximi cît 

de reținere așa și de arest.  

A se ține cont că termenul de arest 12 luni trebuie subînțeles ca fiind termen de aplicare a 

măsurii preventive de constrîngere (arest preventiv, arest la domiciliu și alte forme de privare de 

libertate) și nu trebuie confundat cu pedeapsă penală privativă de libertate. Prin urmare, odată 

adoptată soluția primei instanțe, chiar și contestată în procedurile de apel, sau recurs, noțiunea de 

arest decade și termenul nu mai trebuie calculat. 
(5) Persoanei reținute sau arestate i se aduc imediat la cunoștință drepturile sale și motivele reținerii sau 

arestării, circumstanțele faptei, precum și încadrarea juridică a acțiunii de săvîrșirea căreia ea este bănuită 

sau învinuită, în limba pe care o înțelege, în prezența unui apărător ales sau a unui avocat care acordă 

asistență juridică garantată de stat. 

(6) Organul de urmărire penală, procurorul sau instanța judecătorească este obligată sunt obligați să 

elibereze imediat orice persoană deținută ilegal sau dacă temeiurile reținerii ori arestării au decăzut. 

Modificarea vine în contextul și a obligației exprese a procurorului de a se pronunța asupra 

eliberării, inclusiv în cazul în care arestul sau reținerea a încetat de drept. Pentru comentarii a se 

vedea mai jos la articolul 193.  
… 

Articolul 18. Publicitatea ședinței de judecată 

(1) În toate instanțele judecătorești ședințele sînt publice, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul 

articol cod. 

Modificarea prevede adaptarea textului la prevederile Codului. Astfel, referința la 

”prezentul articol” nu este una acceptată din momentul în care articolul 18 prevede doar cîteva 

excepții de la caracterul public al Ședințelor de judecată. Spre exemplu ședințe cu privire la 

aplicarea arestului și prelungirea arestului sunt la fel închise (vezi articolele 307 și 308), dar care 

nu sunt incluse ca excepții în Articolul 18. Aceiași situație este și cu procedurile care implică 

elemente de confidențialitate (a se vedea spre exemplu art. 213 alin.(5) sau 214 alin. (5) ori 

proceduri cu privire la autorizarea măsurilor de investigații, art. 305 alin. (1)). Plus, articolul 18 

stabilește procedura de declarare a caracterului închis a ședinței (printr-o încheiere motivată), pe 
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cînd caracterul închis a ședințelor aduse ca exemplu mai sus sunt stabilite prin legea procesuală 

și o încheiere motivată nu este necesară. Accesibilitatea limitată a acestor ședințe este prezumată 

prin lege și nu necesită o examinare judiciară. Respectiv, avînd în vedere că întreaga lege și nu 

doar Articolul 18 stabilește limitele accesului public la anumite ședințe referința la întregul Cod 

este mai oportună.  
… 

Capitolul II COMPETENȚA INSTANȚEI JUDECĂTOREȘTI 

… 

Articolul 39. Competența Curții Supreme de Justiție Curtea Supremă de Justiție: 

2) ca instanță de recurs, judecă recursurile împotriva hotărîrilor pronunțate de către instanțele de apel și a 

hotărîrilor, care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu apel; 

Modificarea vine să permită Curții Supreme de Justiție să examineze recursurile împotriva 

încheierilor Curții de Apel sau a propriilor încheieri cu privire la arest care nu pot fi atacate decît 

cu recurs. Pentru detalii a se vedea modificările propuse la articolul 185 aliniatul (4) și 186 

aliniatul (13).  
… 

Articolul 40. Competența teritorială în materie penală 

(1) Cauza penală se judecă de instanța în raza teritorială a căreia a fost săvîrșită infracțiunea. Dacă 

infracțiunea este continuă sau prelungită, cauza se judecă de instanța în raza teritorială a căreia s-a 

consumat ori a fost curmată infracțiunea. 

(2) Dacă este imposibil de a constata locul unde a fost săvîrșită infracțiunea, cauza se judecă de instanța în 

raza teritorială a căreia a fost terminată urmărirea penală. 

(3) Cauza penală asupra infracțiunilor săvîrșite în afara hotarelor țării sau pe o navă se judecă de către 

instanța în raza teritorială a căreia se afla ultimul loc permanent de trai al inculpatului sau, dacă acesta nu 

este cunoscut -în raza teritorială a căreia a fost terminată urmărirea penală. 

(4) Demersurile cu privire la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere și autorizarea măsurilor supuse 

controlului judiciar se examinează de instanța în raza teritorială a procuraturii care conduce sau exercită 

urmărirea penală. 

Modificarea propune de a clarifica competența teritorială în materia de control judiciar și a 

aplicării măsurilor procesuale de constrîngere, pentru a evita dublarea eventuală de acte judiciare 

emise pe aceiași cauză. Ca un exemplu relevant se aduce situația din cauza Străisteanu și alții 

unde demersurile de aplicare a arestului în privința reclamantului au fost examinate de două 

instanțe diferite (judecătoria Centru – unde se efectua urmărirea penală și pe urmă în judecătoria 

Rîșcani în raza terirorială a căreia era plasată procuratura care a condus cu urmărirea penală). 
… 

Titlul III PĂRȚILE ȘI ALTE PERSOANE PARTICIPANTE LA PROCESUL PENAL 

Capitolul I PARTEA ACUZĂRII 

Articolul 52. Atribuțiile procurorului în cadrul urmăririi penale 

(1) În cadrul urmăririi penale, procurorul: 

… 

12) decide aplicarea măsurii preventive, modificarea și revocarea ei, cu excepția arestării preventive, 

arestării la domiciliu, liberării provizorii și ridicării provizorii a permisului de conducere a mijloacelor de 

transport în limitele prevăzute de prezentul cod; 

Modificarea de tehnică legislativă. Sunt mai multe măsuri în competența judecătorului pe 

care procurorul nu poate să le dispună și care nu au fost incluse în text (spre exemplu liberare 

condiționată). În redacția propusă textul elimină aceste neconcordanțe.  

Plus modificarea urmărește atribuirea posibilității procurorului de a revoca măsura de arest 

dacă aceasta a încetat de drept chiar dacă aceasta a fost dispusă de judecător. Explicații de 

rigoare sunt la modificările propuse la articolul 195.  
… 

Capitolul II PARTEA APĂRĂRII 

… 

Articolul 66. Drepturile și obligațiile învinuitului, inculpatului 

… 

(2) Învinuitul, inculpatul, conform prevederilor prezentului cod, are dreptul: 
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… 

21) să ia cunoștință de materialele trimise în judecată pentru confirmarea arestării sale 21) să ia cunoștință 

în prealabil de materialele și probele prezentate de procuror împreună cu demersul sau a recursului cu 

privire la aplicarea, prelungirea, revocarea, schimbarea arestării sau altei măsuri procesuale de 

constrîngere; 

Pentru motivare a se vedea la articolul 308 și 312.  
… 

(5) Învinuitul sau, după caz, inculpatul este obligat: 

… 

3) să accepte necondiționat, la cererea organului de urmărire penală, controlul medical, dactiloscopia, 

fotografierea, să dea posibilitate să i se ia mostre de sînge, de eliminări ale corpului; 

Modificarea urmărește înlăturarea contradicției între prevederile normei în redacția actuală 

cu textul din aliniatul (2
1
) al aceluiași articol. Nu poate fi ”necondiționată” obligația de prelevare 

a mostrelor de sînge sau altor eliminări ale corpului din momentul în care aliniatul (2
1
) stabilește 

că poate exista dezacordul și este necesară o autorizare a judecătorului în acest sens.  
… 

Articolul 68. Drepturile și obligațiile apărătorului 

(1) Apărătorul, în funcție de calitatea procesuală a persoanei ale cărei interese le apără, are dreptul: 

… 

14) să depună plîngeri împotriva acțiunilor și hotărîrilor organului de urmărire penală, precum și să atace 

sentința sau orice altă hotărîre judecătorească finală în cauza respectivă; 

Cuvîntul ”final” nu este necesar din momentul în care însăși exercitarea căii de atac o 

declară nefinală. Mai mult, nu este necesară această precizare din momentul în care apărătorul 

oricum poate ataca în numele clientului său orice hotărîre a instanței adoptată în proces. 
… 

(2) Apărătorul bănuitului, învinuitului, inculpatului în scopul clarificării circumstanțelor care combat 

învinuirea, exclud răspunderea penală a persoanei pe care o apără sau atenuează pedeapsa ori măsurile 

procesuale de constrîngere, precum și în scopul acordării asistenței juridice necesare, în afară de drepturile 

prevăzute la alin.(1), dispune, de asemenea, de următoarele drepturi: 

… 

3) să ia cunoștință de materialele prezentate în judecată de către organul de urmărire penală pentru 

confirmarea reținerii și necesității arestării să ia cunoștință în prealabil de materialele și probele prezentate 

de procuror împreună cu demersul sau recursul său cu privire la aplicarea, prelungirea, revocarea, 

schimbarea arestării sau altei măsuri procesuale de constrîngere. 

Pentru motivare a se vedea la articolul 308 și 312. 

Articolul 69. Participarea obligatorie a apărătorului 

(1) Participarea apărătorului la procesul penal este obligatorie în cazul în care: 

… 

7) bănuitul este reținut, învinuitul, inculpatul este ținut în stare de arest ca măsură preventivă sau este trimis 

la expertiza judiciară psihiatrică în condiții de staționar; 

Motivarea a se vedea la Articolul 307 cu privire la eliminarea instituției arestului 

bănuitului. 
8) interesele bănuiților, învinuiților, inculpaților sînt contradictorii și cel puțin unul din ei este asistat de 

apărător; 

9) în cauza respectivă participă apărătorul părții vătămate sau al părții civile; 

10) interesele justiției cer participarea lui în ședința de judecată în primă instanță, în apel și în recurs, 

precum și la judecarea cauzei pe cale extraordinară de atac; 

11) procesul penal se desfășoară în privința unei persoane iresponsabile, căreia i se incriminează săvîrșirea 

unor fapte prejudiciabile sau în privința unei persoane care s-a îmbolnăvit mintal după săvîrșirea unor 

asemenea fapte; 

12) procesul penal se desfășoară în privința reabilitării unei persoane decedate la momentul examinării 

cauzei. 

(2) Participarea apărătorului la procesul penal este obligatorie din momentul cînd: 

… 

2) bănuitului, învinuitului, inculpatului i s-a adus la cunoștință hotărîrea organului de urmărire penală cu 

privire la: 

a) reținerea, aplicarea măsurii preventive sau punerea sub învinuire – în cazurile prevăzute la alin.(1) 

pct.2)-6) alin.(1) pct.2)-7); 
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Modificarea de tehnică legislativă. 
... 

Titlul IV PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ 

Capitolul IDISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 93. Probele 

(1) Probele sînt elemente de fapt dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea 

existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, la temeinicia 

aplicării măsurilor procesuale de constrîngere, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru 

justa soluționare a cauzei. 

Modificarea urmărește obligarea de a acumula probe nu numai pe fondul cauzei dar și 

acelora care privesc aplicarea măsurilor de constrîngere, inclusiv și arestul.  
… 

Titlul V MĂSURILE PROCESUALE DE CONSTRÎNGERE 

Capitolul I REȚINEREA 

Articolul 165. Noțiunea de reținere 

(1) Constituie reținere privarea persoanei de libertate, pe o perioadă scurtă de timp, dar nu mai mult de 72 

de ore, cu plasarea ulterioară în locurile și în condițiile stabilite prin lege. 

Modificarea propune să aducă claritate la noțiunea de reținere ca fiind o măsură de privare 

de libertate care nu obligatoriu este legată de un loc de detenție. Reținerea ca o formă de privare 

de libertate începe odată cînd persoana este efectiv somată să cedeze libertatea sa de mișcare și 

nu se rezumă la noțiunea clasică de arest ori detenție (a se vedea Guzzardi c. Italiei sau Creangă 

c. României). Respectiv precondiția că reținerea ”constituie … privarea de libertate, …în locurile 

… ” după cum sună în redacția actuală reduce semnificativ noțiunea de reținere limitînd-o doar 

la acele locuri de detenție. Respectiv, o variantă cea mai oportună este de a nota că reținerea este 

ulterior urmată de plasarea în locurile de detenție deși nu neapărat trebuie să înceapă odată cu 

plasarea în acele locuri. 
(2) Pot fi supuse reținerii: 

1) persoanele bănuite de săvîrșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un 

termen mai mare de un an, în cazul apariției nemijlocite a motivelor verosimile de a bănui că persoana a 

săvîrșit această infracțiune; 

Textul este preluat din aliniatul (3) punctul 1, deoarece constituie o condiție de reținere 

afiliată persoanei reținute și nu a procesului-verbal ca un act procedural prin care această reținere 

se aplică.  
2) învinuitul, inculpatul care încalcă condițiile măsurilor preventive neprivative de libertate, luate în privința 

lui, precum și ordonanța de protecție în cazul violenței în familie, dacă infracțiunea se pedepsește cu 

închisoare; 

3) condamnații în privința cărora au fost adoptate hotărîri de anulare a condamnării cu suspendarea 

condiționată a executării pedepsei sau de anulare a liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen. 

4) persoanele în privința cărora a fost anulată hotărîrea de achitare și adoptată sentința de condamnare la 

privațiune de libertate, precum și persoanele care se eschivează de la executarea sentinței de condamnare la 

privațiune de libertate;  

5) persoanele în cazuri comiterii infracțiunilor de audiență;  

6) persoanele pentru a fi puse sub învinuire;  

7) persoanele în vederea extrădării. 

Modificarea propune să aducă claritate situațiilor care impun reținerea legală a persoanelor 

în situțiile cînd achitarea este anulată de o instanță ierarhic superioară și persoana respectiv este 

condamnată la privațiune de libertate. În aceste situații persoana, chiar și în situații cînd nu 

participă în ședința de judecată sau nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței. Plus aliniatul (2) al 

articolului nu reflectă toate situațiile nominalizate mai jos care impun reținerea persoanelor 

reglementate de articolele 169 și 171. Avînd în vedere că Articolul 165 definește noțiunea și 

persoanele supuse reținerii, iar restul articolelor definesc procedura de reținere și dezvoltă 

prevederile acestui articol, lipsa acestor prevederi creează un conflict de norme. Nefiind 

persoane nominalizate de Articolul 165, legea devine neclară și pasibilă unor interpretări eronate. 
(3) Reținerea persoanei poate avea loc în baza: 
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1) procesului-verbal, de reținere în cazurile prevăzute de aliniatul (2) punctele 1), 2) și 7) al prezentului 

articol în cazul apariției nemijlocite a motivelor verosimile de a bănui că persoana a săvîrșit infracțiunea; 

Adaptarea. 
2) ordonanței organului de urmărire penală în cazul prevăzut de aliniatul (2) punctul 6) al prezentului 

articol; 

Adaptarea. 
3) hotărîrii instanței de judecată în cazurile prevăzute de aliniatul (2) punctele 3), 4) și 5) al prezentului 

articol. cu privire la reținerea persoanei condamnate pînă la soluționarea chestiunii privind anularea 

condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei sau anularea liberării condiționate de 

pedeapsă înainte de termen ori, după caz, cu privire la reținerea persoanei pentru săvîrșirea infracțiunii de 

audiență. 

Adaptarea.  

Articolul 166. Temeiurile pentru reținerea persoanei bănuite de săvîrșirea infracțiunii 

(1) Organul de urmărire penală are dreptul să rețină persoana, dacă există o bănuială rezonabilă privind 

săvîrșirea unei infracțiuni și pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un 

an, numai în cazurile: 

Modificarea urmărește adaptarea legislativă. Condiția că o persoană bănuită poate fi 

reținută doar în situația bănueilii de săvîrșire a unei infracțiuni cu o pedeapsă de peste un an este 

deja inclusă în Articolul 165 aliniatul (2) punctul 1). Prin urmare nu este nevoie de a repeta 

aceiași condiție cînd se reglementează temeiurile reținerii.  
1) dacă aceasta a fost prinsă în flagrant delict; 

2) dacă martorul ocular, inclusiv victima, indică direct că anume această persoană a săvîrșit infracțiunea; 

3) dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea ei de transport sînt descoperite 

urme evidente ale infracțiunii; 

4) dacă la locul săvîrșirii infracțiunii sînt descoperite urmele lăsate de către această persoană. 

(2) În alte circumstanțe care servesc temei pentru o bănuială rezonabilă că o persoană a săvîrșit 

infracțiunea, aceasta poate fi reținută numai dacă a încercat să se ascundă ori nu i s-a putut constata 

identitatea. 

(3) Reținerea persoanei bănuite poate fi dispusă și dacă există temeiuri rezonabile de a presupune că aceasta 

se va sustrage de la urmărirea penală, va împiedica aflarea adevărului sau va săvîrși alte infracțiuni. 

(4) Reținerea persoanei mature în temeiurile prevăzute la alin.(1) poate avea loc pînă la înregistrarea 

infracțiunii în modul stabilit de lege. Înregistrarea infracțiunii se efectuează imediat, dar nu mai tîrziu de 3 

ore de la momentul aducerii persoanei reținute la organul de urmărire penală, iar în cazul în care fapta 

pentru care persoana a fost reținută nu este înregistrată în mod corespunzător, persoana se eliberează 

imediat, cu excepția prevăzută la art.273 alin.(1) pct.2). 

(5) Reținerea persoanei în condițiile prezentului articol nu poate depăși 72 de ore din momentul privării de 

libertate. În termenul de reținere se include timpul efectuării măsurilor procesuale imediat precedente 

completării actului de reținere în situația în care persoana era efectiv constrînsă în libertatea sa de mișcare 

pe parcursul efectuării acestor măsuri. 

Modificarea urmărește aceiași logică de a include în termenul toate acțiunile precedente 

completării procesului-verbal de reținere care în fapt constituie privarea de libertate lato sensu. 

Astfel, aceiași logică a urmărit Curtea Europeană în speța Creangă c. României unde așteptarea 

prealabilă a unei persoane citate, înainte de a fi oficial reținută, nu a fost inclusă în termenul de 

reținere. Orice măsură procesuală consumabilă în timp, cum ar fi spre exemplu audierea ori 

cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor în flagrant delict trebuie inclusă în termenul de 72 

de ore.  

(5
1
) În cazul în care reținerea persoanei se efectuează pentru stabilirea identității ei, perioada de reținere nu 

poate depăși 6 ore. 

(6) Reținerea minorului nu poate depăși 24 de ore. 

(7) Persoana reținută în condițiile prezentului articol, pînă la expirarea termenului prevăzut la alin.(5),(5
1
) 

și (6), trebuie să fie adusă cît mai curînd posibil din momentul reținerii în fața judecătorului de instrucție 

pentru a fi examinată chestiunea arestării sau, după caz, a eliberării acesteia. Demersul privind arestarea 

persoanei reținute urmează a fi înaintat cu cel puțin 3 ore înainte de expirarea termenului de reținere. 

Procurorul, în termenele prevăzute la alin.(5) ,(5
1
) și (6), va emite o ordonanță de eliberare a persoanei 

reținute fie, după caz, va înainta demersul, conform art.307 art. 308, judecătorului de instrucție, sau va 

aplica o altă măsură neprivativă de libertate. 
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Modificarea urmărește de a adapta recente modificări introduse prin aliniatul (5
1
) care 

instituie un termen diferit de termenul general de reținere, dar care nu se regăsește în aliniatul 

(7). Plus, avînd în vedere modificări în substanță propuse mai jos la articolul 307, care propune 

excluderea instituției arestului în privința persoanei bănuite, respectiv aplicarea arestului doar în 

privința unei persoane reținute căreia în termen de 72 de ore i s-a înaintat învinuirea și aceasta 

este adusă în fața judecătorului de instrucție. Ultima modificare propune completarea 

posibilităților procurorului de a elibera persoana și de ai aplica o altă măsură non-privativă de 

libertate, păstrîndu-i calitatea de bănuit, dacă nu sunt temeiuri suficiente pentru aplicarea 

arestului. Aceste clarificări, plus excluderea arestului în privința persoanei bănuite vor înlătura 

tentația la abuz procedural din partea autorităților de investigare, care nu vor proceda la arestul 

persoanelor decît atunci cînd vor vi convinși că persoanei poate să-i fie înaintată acuzarea. 

Articolul 167. Procedura de reținere a persoanei 

(1) Despre fiecare caz de reținere a unei persoane bănuite de săvîrșirea unei infracțiuni organul de urmărire 

penală, în termen de pînă la 3 ore de la momentul privării ei de libertate, întocmește un proces-verbal de 

reținere, în care se indică temeiurile, motivele, locul, anul, luna, ziua și ora reținerii, starea fizică a 

persoanei reținute, plîngerile referitoare la starea sănătății sale, în ce este îmbrăcată (descrierea ținutei 

vestimentare), explicații, obiecții, cereri ale persoanei reținute, cererea de a avea acces la un examen 

medical, inclusiv pe cont propriu, fapta săvîrșită de persoana respectivă, rezultatele percheziției corporale a 

persoanei reținute, precum și data și ora întocmirii procesului-verbal. Procesul-verbal se aduce la 

cunoștință persoanei reținute, totodată ei i se înmînează în scris informația despre drepturile prevăzute la 

art.64, inclusiv dreptul de a tăcea, de a nu mărturisi împotriva sa, de a da explicații care se includ în 

procesul-verbal, de a beneficia de asistența unui apărător și de a face declarații în prezența acestuia, fapt 

care se menționează în procesul-verbal. Procesul-verbal de reținere se semnează de persoana care l-a 

întocmit și de persoana reținută. În termen de pînă la 3 ore de la reținere, persoana care a întocmit procesul-

verbal prezintă procurorului o comunicare în scris referitoare la reținere. 

(1
1
) Organul de urmărire penală, în timp de o oră după reținerea persoanei, solicită oficiului teritorial al 

Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat sau unor alte persoane împuternicite de 

acesta desemnarea unui avocat de serviciu pentru acordarea asistenței juridice de urgență. Solicitarea de a 

desemna un avocat de serviciu este prezentată în scris, inclusiv prin fax, sau la telefon. 

(2) Motivele reținerii imediat se aduc la cunoștință persoanei reținute numai în prezența unui apărător ales 

sau a unui avocat de serviciu care acordă asistență juridică de urgență. 

(2
1
) Organul de urmărire penală este obligat să asigure condiții pentru întrevederea confidențială între 

persoana reținută și apărătorul său pînă la prima audiere. 

(3) În cazul reținerii minorului, persoana care efectuează urmărirea penală este obligată să comunice 

imediat aceasta procurorului și părinților minorului sau persoanelor care îi înlocuiesc. 

(4) Persoana reținută va fi audiată în conformitate cu prevederile art.103 și 104, dacă acceptă să fie audiată. 

(5) Persoana care efectuează reținerea este în drept să supună persoana reținută percheziției corporale în 

condițiile art.130. 

(6) Dacă la reținere se stabilește prezența unor vătămări sau leziuni corporale ale persoanei reținute, 

persoana care efectuează urmărirea penală neîntîrziat îl va informa pe procuror, care va dispune imediat 

efectuarea unei constatări medico-legale sau, după caz, a unei expertize medico-legale pentru a constata 

originea și caracterul vătămărilor sau leziunilor. 

Articolul 168. Dreptul cetățenilor de a prinde persoana bănuită de săvîrșirea infracțiunii 

(1) Oricine este în drept să prindă și să aducă forțat la poliție sau la o altă autoritate publică persoana 

prinsă asupra faptului săvîrșirii unei infracțiuni sau care a încercat să se ascundă ori să fugă imediat după 

săvîrșirea infracțiunii. 

(2) Persoana prinsă în condițiile alin.(1) poate fi legată în cazul în care opune rezistență reținerii. Dacă sînt 

temeiuri rezonabile de a presupune că persoana prinsă are asupra sa armă ori alte obiecte periculoase sau 

obiecte care prezintă interes pentru cauza penală, persoana care a prins-o poate să-i controleze hainele și 

să-i ia obiectele respective pentru a le transmite organului de urmărire penală. 

(3) Persoana prinsă în condițiile prezentului articol și adusă la organul de urmărire penală este reținută 

conform prevederilor art.166 și 167 sau eliberată, după caz. 

Articolul 169. Reținerea persoanei în baza ordonanței organului de urmărire penală pentru a fi 

pusă sub învinuire 

(1) Organul de urmărire penală adoptă o ordonanță de reținere a persoanei în cazul în care probele 

administrate în cauza penală dau temei rezonabil de a presupune că ea a comis infracțiunea și că persoana 

respectivă nu se află în localitatea dată sau locul ei de aflare nu este cunoscut. Această ordonanță este 
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obligatorie pentru executare de către orice colaborator al organului de urmărire penală sau al poliției care 

va găsi bănuitul. 

(2) Despre executarea ordonanței de reținere este informat imediat organul care a adoptat ordonanța în 

cauza respectivă. 

(3) Reținerea persoanei în temeiul prevăzut la alin.(1) se efectuează conform procedurii și în termenele 

prevăzute la art.166 și 167. 

Articolul 170. Reținerea învinuitului în baza ordonanței organului de urmărire penală pînă la 

arestare 

(1) În cazul în care învinuitul încalcă condițiile prevăzute de măsurile preventive aplicate în privința lui sau 

obligația dată în scris de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală ori a instanței și de a 

comunica noul loc de trai, procurorul este în drept să emită o ordonanță privind reținerea acestui învinuit, 

cu înaintarea concomitentă judecătorului de instrucție a demersului privind arestarea lui. 

(2) Reținerea efectuată în condițiile alin.(1) nu poate depăși termenul de 72 de ore și se va efectua numai în 

cazurile în care, conform legii, persoana poate fi supusă arestării preventive. 

Articolul 171. Reținerea persoanei în baza încheierii instanței în caz de infracțiune de audiență 

Dacă în cursul ședinței de judecată se săvîrșește o faptă ce conține elemente de infracțiune prevăzute de 

legea penală, președintele ședinței dispune identificarea persoanei care a săvîrșit infracțiunea și reținerea 

ei, fapt despre care se face o mențiune în procesul-verbal al ședinței. Instanța adoptă o încheiere de trimitere 

procurorului a materialelor și de reținere a persoanei. Copia de pe încheiere și persoana reținută vor fi 

trimise neîntîrziat procurorului sub escorta poliției judiciare. După ce va primi materialele și va fi adusă 

persoana reținută, procurorul va proceda conform legii. 

Articolul 172. Reținerea persoanei în vederea extrădării.  

(1) Reținerea persoanei în vederea extrădării poate avea loc în temeiul mandatului de arest sau hotărîrii de 

condamnare adoptate de o instanță judecătorească competentă a unui stat străin pînă la arestarea persoanei 

în vederea extrădării sau în cazul procedurii simplificate de extrădare prevăzute de articolele 545 și 547 din 

prezentul cod.  

(2) Despre reținerea persoanei în vederea extrădării este imediat informată Procuratura Generală sau, după 

caz, Ministerul Justiției. 

(3) Reținerea persoanei în temeiul prevăzut la alin.(1) se efectuează conform procedurii și în termenele 

prevăzute la art.166 și 167. 

(4) În cazul în care persoana reținută în vederea extrădării se constată a fi cetățean al Republicii Moldova 

sau persoana căreia i s-a acordat dreptul de azil, perioada de reținere pentru stabilirea acestor circumstanțe 

nu poate depăși 6 ore, după care persoana trebuie eliberată. 

A se vedea comentarii la articolul 165. Plus procedura de reținere a persoanelor în vederea 

extrădării nu este reglementată prin lege, prin urmare riscă să fie declarată ori de cîte ori ilegală, 

chiar și în prezența unor mandate de arest. A nu se încurca instituția reținerii în vederea 

extrădării cu instituia arestării în vederea extrădării (articolul 547). Nefiind eliberat un mandat de 

arest de judecător în vederea extrădării persoana, în lipsa prevederilor cu privire la reținere, nu 

poate fi efectiv reținută pentru a fi adusă în fața judecătorului care examinează cererea de 

extrădare și mandatul de arestare.  

Articolul 173. Înștiințarea despre reținere 

(1) Persoana care a întocmit procesul-verbal de reținere, imediat, dar nu mai tîrziu de 6 ore, este obligată să 

dea posibilitate persoanei reținute să anunțe una din rudele apropiate sau o altă persoană, la propunerea 

reținutului, despre locul unde acesta este deținut sau o anunță singură. 

(2) În cazul în care persoana reținută este cetățean al unui alt stat, despre reținere este informată, în 

termenul menționat în alin.(1), ambasada sau consulatul acestui stat dacă persoana reținută o cere. 

(3) Dacă persoana reținută este militar, în termenul prevăzut în alin.(1), este informată unitatea militară, în 

care ea își îndeplinește serviciul militar, sau centrul militar unde este la evidență, precum și persoanele 

menționate în alin.(1). 

(4) În cazuri excepționale, dacă aceasta o cere caracterul deosebit al cauzei, în scopul asigurării secretului 

etapei începătoare a urmăririi penale, cu consimțămîntul judecătorului de instrucție, înștiințarea despre 

reținere poate fi amînată pe un termen de pînă la 12 ore, cu excepția cazului în care persoana reținută este 

minoră. 

(5) În cazul în care, în urma reținerii persoanei, rămîn fără supraveghere minori sau alte persoane pe care le 

are la întreținere ori bunurile acesteia, organul de urmărire penală este obligat să ia măsurile prevăzute în 

art.189. 

Articolul 174. Eliberarea persoanei reținute 

(1) Persoana reținută urmează să fie eliberată în cazurile în care: 



Studiu de compatibilitate / Codului de procedură penală 

Arest și alte măsuri privative de libertate  

 

| 36 | 

1) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că persoana reținută a săvîrșit infracțiunea; 

2) lipsesc temeiuri de a priva în continuare persoana de libertate; 

3) organul de urmărire penală a constatat la reținerea persoanei o încălcare esențială a legii; 

4) a expirat termenul reținerii; 

5) instanța nu a autorizat arestarea preventivă a persoanei. 

(2) Persoana eliberată după reținere nu poate fi reținută din nou pentru aceleași temeiuri. 

(3) La eliberare, persoanei reținute i se înmînează certificat în care se menționează de către cine a fost 

reținută, temeiul, locul și timpul reținerii, temeiul și timpul eliberării. 

Capitolul II MĂSURILE PREVENTIVE 

Articolul 175. Noțiunea și categoriile de măsuri preventive 

(1) Măsurile cu caracter de constrîngere prin care bănuitul, învinuitul, inculpatul este împiedicat să 

întreprindă anumite acțiuni negative asupra desfășurării procesului penal sau asupra asigurării executării 

sentinței constituie măsuri preventive. 

(2) Măsurile preventive sînt orientate spre a asigura buna desfășurare a procesului penal sau a împiedica 

bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu 

împiedice stabilirea adevărului ori spre asigurarea de către instanță a executării sentinței. 

(3) Măsuri preventive sînt: 

1) obligarea de a nu părăsi localitatea; 

2) obligarea de a nu părăsi țara; 

3) garanția personală; 

4) garanția unei organizații; 

5) ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport; 

6) transmiterea sub supraveghere a militarului; 

7) transmiterea sub supraveghere a minorului; 

8) liberarea provizorie sub control judiciar; 

9) liberarea provizorie pe cauțiune; 

10) arestarea la domiciliu; 

11) arestarea preventivă. 

(4) Arestarea la domiciliu și arestarea preventivă pot fi aplicate numai față de bănuit, învinuit, inculpat. 

Transmiterea persoanei sub supraveghere se aplică numai față de minori. Transmiterea sub supraveghere a 

comandantului unității militare se aplică numai față de militari și față de supușii militari în timpul 

concentrărilor. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport poate fi ca 

măsură preventivă principală sau ca măsură complementară la o altă măsură preventivă. 

Modificarea urmărește adaptarea textului la inițiativa de excludere a arestului ca măsură 

preventivă aplicabilă față de bănuit. Detalii sunt expuse la motivarea excluderii articolului 307.  
(5) Liberarea provizorie sub control judiciar și liberarea provizorie pe cauțiune sînt măsuri preventive de 

alternativă arestării și pot fi aplicate numai față de persoana în privința căreia s-a înaintat demers pentru 

arestare sau față de bănuitul, învinuitul, inculpatul care sînt deja arestați. 

Modificarea urmărește adaptarea textului la inițiativa de excludere a arestului ca măsură 

preventivă aplicabilă față de bănuit. Detalii sunt expuse la motivarea excluderii articolului 307.  

Articolul 176. Temeiurile pentru aplicarea măsurilor preventive 

(1) Măsurile preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire 

penală, sau, după caz, de către instanța de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri 

rezonabile de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire 

penală sau de instanță, să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvîrșească alte 

infracțiuni, de asemenea ele pot fi aplicate de către instanță pentru asigurarea executării sentinței. 

(2) Arestarea preventivă și măsurile alternative arestării se aplică numai persoanei care este bănuită, 

învinuită de săvîrșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, iar în cazul 

existenței unei bănuieli rezonabile privind săvîrșirea altor infracțiuni, ele se aplică învinuitului, inculpatului 

care a comis cel puțin una din acțiunile menționate la alin. (1). 

Modificarea urmărește adaptarea textului la inițiativa de excludere a arestului ca măsură 

preventivă aplicabilă față de bănuit. Detalii sunt expuse la motivarea excluderii articolului 307. 
(3) La soluționarea chestiunii privind necesitatea aplicării măsurii preventive respective, organul de 

urmărire penală și instanța de judecată vor lua vor aprecia și vor motiva în mod obligatoriu dacă măsura 

preventivă este proporțională în circumstanțele individuale a cauzei penale, inclusiv luînd în considerare 

următoarele criterii complementare: 

Modificarea urmărește adaptarea textului la stanțatele jurisprudenței Curții Europene în 

cazurile cînd gravitatea infracțiunii încriminate stabilită prin lege nu este suficientă pentru a 
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motiva aplicarea arestului preventiv. Astfel, în Ladent c Poloniei Curtea Europeană a considerat 

că, pentru a fi compatibilă cu articolul 5 § 1 c) din Convenție, detenția trebuie să îndeplinească, 

de asemenea, un test de proporționalitate. Astfel, în cazul Ambruszkiewicz c. Poloniei, Curtea 

Europeană a aplicat ca un criteriu de apreciere în temeiul articolului 5 § 1 c) din Convenție 

pentru a determina dacă detenția reclamantului a fost strict necesară pentru asigurarea prezenței 

sale la ședință de judecată sau în cazul în care alte măsuri mai puțin severe au fost suficiente 

pentru acest scop. Un criteriu similar se utilizează în contextul aprecierii caracterului justificat al 

detenției în conformitate cu articolul 5 § 3 la examinarea caracterului relevant a motivelor 

autorităților cu privire la prelungirea arestării preventive (Kudła. c. Poloniei). 

Modificarea urmărește să ofere posibilitate unei abordări mai flexibile a motivării aplicării 

măsurilor preventive și aprecierea lor prin prisma aspectelor individuale ale fiecărei cauze. 

Astfel, deși poate într-o speță măsurile preventive întrunesc toate condițiile formale pentru a fi 

aplicate totuși într-o situație luată individual, această măsură nu este proporțională. Spre exemplu 

termenul de pedeapsă pentru infracțiunea încriminată permite aplicarea măsurii preventive dar 

gradul prejudiciabil real este unul minor, astfel încît arestul nu este o măsură proporțională 

anume în această cauză. Respectiv testul proporționalității este strict necesar de a fi impus ca un 

element de apreciere judiciară și ca motivare în aplicarea măsurilor preventive (și nu numai 

arestul).  
1) caracterul rezonabil al bănuielii, gravitatea și gradul prejudiciabil al faptei incriminate, apreciat în 

fiecare caz individual însă fără a face referire la pedepse stabilite de Codul penal și fără a se pronunța 

asupra vinovăției; 

Modificarea urmărește aceiași logică de completare a elementelor testului de 

proporționalitate. Plus modificarea adaugă o obligație negativă de a evita motivări stigmatice, cu 

referințe exclusive la prevederile Codului penale și aprecierea aplicării măsurilor preventive 

exclusiv prin prisma potențialei răspunderi penale. Aceste deficiențe în motivarea măsurilor 

preliminare au fost notate de Curtea Europeană în special la motivarea aplicării și a prelungirii 

arestărilor ( a se vedea Șarban c. Moldovei, Castraveț c. Moldovei etc.). La fel una din 

omisiunile autorităților a constituit obligația de a se pronunța asupra caracterului rezonabil al 

bănuielilor (Stepuleac, Cebotari, Mușuc c. Moldovei). Spre exemplu existenta sau lipsa bănuielii 

rezonabile la aplicarea arestării preventive este o precondiție la caracterul legal al arestului. 

Lipsa bănuielii rezonabile subminează în întregime aplicarea măsurii preventive, chiar dacă 

aparent arestul poate fi justificat în anumite circumstanțe. Cu alte cuvinte, dacă lipsește 

caracterul rezonabil al bănuielii iar arestul poate fi necesar, acesta din urmă oricum nu va putea fi 

aplicat, deoarece arestarea va fi ilegală. Respectiv, oricărui organ sau autoritate, fie procuror fie 

instanța de judecată, îi revine obligația de a analiza și de a se pronunța asupra caracterului 

rezonabil a bănuielilor și de a vedea dacă în general sunt necesare unele măsuri preventive 

serioase cum ar fi arestul. 

Faptul că articolul 274 impune obligația de a iniția urmărirea penală în baza unei bănuieli 

rezonabile nu este de ajuns, la aprecierea daca este necesară oare o măsură preventivă. De obicei 

în motivările sale instanțele și procurorul se rezumă de a motiva bănuială rezonabilă prin simpla 

referință la legalitatea începerii urmăririi penale, fapt care în opinia lor prezumă existența unei 

bănuieli rezonabile. Totuși, în jurisprudența Curții Europene acest lucru nu este de ajuns. 

Instanța ori chiar și procurorul trebuie să se pronunțe asupra existenței sau bănuielii rezonabile la 

aplicarea măsurilor preventive, chiar dacă dosarul penal a fost pornit legal. O „bănuiala 

rezonabilă” că a fost comisă o infracțiune presupune existența unor fapte sau informații care ar 

convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi comis o infracțiune. Aprecierea 

aceasta va depinde de toate circumstanțele cazului particular și de asemenea, faptele care 

conturează o bănuială rezonabilă nu trebuie să fie de la același nivel ca și cele necesare pentru a 

justifica o condamnare, sau formularea învinuiri în următoarea etapă a procesului de urmărire 

penală (Erdagöz c. Turciei; Fox, Campbell și Hartley; Murray și Brogan c. Regatului Unit). 
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2) persoana bănuitului, învinuitului, inculpatului personalitatea și caracterizarea bănuitului, 

învinuitului, inculpatului, inclusiv la momentul comiterii faptelor încriminate; 

Modificarea urmărește aceiași logică de completare a elementelor testului de 

proporționalitate.  
3) vîrsta și starea sănătății lui; 

4) ocupația lui; 

5) situația familială și prezența persoanelor întreținute; 

6) starea lui materială, venituri, posesia bunurilor imobile sau altei proprietăți; 

Modificarea urmărește aceiași logică de completare a elementelor testului de 

proporționalitate.  
7) prezența unui loc permanent de trai și a unui loc permanent ori temporar de muncă; 

Modificarea urmărește aceiași logică de completare a elementelor testului de 

proporționalitate.  
8) alte circumstanțe esențiale, prezentate de bănuit, învinuit, inculpat. 

(4) În cazul în care lipsesc temeiuri pentru aplicarea unei măsuri preventive față de bănuit, învinuit, 

inculpat, de la el se ia obligația în scris de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală sau a 

instanței și de a le informa despre schimbarea domiciliului. 

(5) Prevederile alin. (3) pct. 7) se aplică numai în cazul în care persoana a refuzat să comunice locul 

permanent de trai sau de muncă. 

Amendare.  

Articolul 177. Actul prin care se aplică măsura preventivă 

(1) Referitor la aplicarea măsurii preventive procurorul care conduce sau efectuează urmărirea penală 

emite, din oficiu sau la demersul organului de urmărire penală, o ordonanță motivată. În ordonanța 

procurorului se indică fapta care face obiectul bănuirii, învinuirii, prevederile legale în care aceasta se 

încadrează și pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvîrșită, necesitatea aplicării măsurii preventive 

potrivit condițiilor și criteriilor stabilite de articolul 176, precum și faptul dacă bănuitului, învinuitului, 

inculpatului i s-au explicat consecințele încălcării măsurii preventive. 

Modificarea urmărește obligarea motivării corespunzătoarea a oricărui act prin care se 

aplică măsura preventivă, inclusiv și acea neprivativă de libertate aplicată de procuror. În 

practică, deseori documentele prin care se aplică măsura preventivă îmbracă forma unor acte-

blanchetă fără aprecierea circumstanțelor individuale și a condițiilor incluse în Articolul 176 care 

obligă la analiza individuală. Respectiv, o referință că orice act prin care se face aprecierea 

necesității aplicării măsurilor preventive obligatoriu trebuie să conțină analiza potrivit schemei 

din articolul 176 va obliga la o motivarea mai minuțioasă.  

(1
1
) Instanța de judecată emite o încheiere motivată, în care se indică: infracțiunea de care este învinuită, 

inculpată persoana; temeiul alegerii măsurii preventive respective, cu menționarea datelor concrete care au 

determinat luarea acestei măsuri; necesitatea aplicării măsurii preventive potrivit condițiilor și criteriilor 

stabilite de articolul 176, precum și faptul dacă învinuitului, inculpatului i s-au explicat consecințele 

încălcării măsurii preventive; argumentele și contra-argumentele procurorului, victimei, părții vătămate și a 

reprezentantului, apărătorului, învinuitului, inculpatului, motivîndu-se admiterea sau neadmiterea lor la 

stabilirea măsurii. 

Modificarea urmărește aceiași logică de a obliga judecătorul să reflecte în fiecare încheiere 

motivele, temeiurile și criteriile stipulate de articolul 176. Problema nemotivării judecătorești 

este una acută în practică aplicării măsurilor preventive de către instanțe. La fel cum și în cazul 

documentelor procurorilor, deseori încheierile prin care se aplică măsura preventivă îmbracă 

forma unor acte-blanchetă fără aprecierea circumstanțelor individuale și a condițiilor incluse în 

Articolul 176 care obligă la analiza individuală. Respectiv, o referință că orice act prin care se 

face aprecierea necesității aplicării măsurilor preventive obligatoriu trebuie să conțină analiza 

potrivit schemei din articolul 176 va obliga la o motivarea mai minuțioasă.  

A doua modificare urmărește înlăturarea unei alte deficiențe în motivare, și anume în 

redacția textul obligă instanța să reflecte și să se pronunțe doar asupra argumentelor părții 

apărării. O motivare corespunzătoare v-a include aprecierea și analiza cît a argumentelor pro așa 

și contra, respectiv includerea argumentelor ambelor părți în proces părții acuzării și apărării. 

Respectiv modificarea este necesară.  
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(2) Arestarea preventivă, arestarea la domiciliu, liberarea provizorie a persoanei pe cauțiune și liberarea 

provizorie a persoanei sub control judiciar se aplică numai conform hotărîrii instanței de judecată emise, 

atît în baza demersului procurorului, cît și din oficiu atunci cînd judecă cauza respectivă. Arestarea 

preventivă constituie o măsură excepțională și se va dispune doar atunci cînd alte măsuri nu pot fi efectiv 

aplicate. Arestarea la domiciliu, liberarea provizorie pe cauțiune și liberarea provizorie a persoanei sub 

control judiciar se aplică de către instanță ca alternativă a arestării preventive, în baza demersului 

organului de urmărire penală sau la cererea părții apărării. 

Modificarea propune de a nota locul arestării preventive ca o măsură excepțională și 

oportunitatea aplicării acestei măsuri se va examina doar atunci cînd alte măsuri preventive 

alternative nu sunt posibile de a fi aplicate. În redacția actuală a textului această normă nu 

reflectă acest raționament. 
… 

Articolul 185. Arestarea preventivă 

(1) Arestarea preventivă constă în deținerea bănuitului, învinuitului, inculpatului în stare de arest în locurile 

și în condițiile prevăzute de lege. 

(2) Arestarea preventivă poate fi aplicată în cazurile și în condițiile prevăzute în art.176, precum și dacă: 

1) bănuitul, învinuitul, inculpatul nu are loc permanent de trai pe teritoriul Republicii Moldova; 

2) bănuitul, învinuitul, inculpatul nu este identificat; 

3) bănuitul, învinuitul, inculpatul a încălcat condițiile altor măsuri preventive aplicate în privința sa ori a 

încălcat ordonanța de protecție în cazul violenței în familie. 

4) învinuitul, inculpatul aflîndu-se la libertate prezintă risc pentru securitatea și ordinea publică sau riscă să 

provoace dezordini în masă. 

Modificarea este propusă pentru a include un alt temei de arest statuat de jurisprudența 

Curții Europene la justificarea arestului. Astfel acest motiv poate fi considerat relevant și 

suficient numai dacă se bazează pe fapte în stare să demonstreze că eliberarea învinuitului, de 

fapt, ar duce la tulburarea ordinii publice. Curtea Europeană în Letellier c. Franței a notat că 

”detenția va continua să fie legitimă numai dacă ordinea publică rămîne, de fapt, în pericol; 

continuarea acesteia nu poate fi folosită pentru a anticipa o pedeapsă privativă de libertate” Cu 

alte cuvinte, faptul că eliberarea învinuitului ar produce reacții negative din partea societății 

poate fi un motiv acceptabil pentru aplicarea arestării preventive.  Însă, pentru ca acest motiv să 

fie unul relevant și suficient, trebuie să existe probe concrete precum că eliberarea persoanei va 

provoca astfel de reacții. Acest aspect trebuie evaluat în continuu, deoarece detenția continuă nu 

poate fi acceptată ca o anticipare a executării pedepsei privative de libertate. În hotărîrea 

Letellier c. Franței, Curtea Europeană a stabilit că aceste cerințe nu au fost respectate deoarece 

instanța națională doar: “a evaluat necesitatea prelungirii privării de libertate dintr-un punct de 

vedere pur abstract, luînd în considerație doar gravitatea infracțiunii”. Astfel, nu s-a făcut o 

evaluare concretă a necesității de a folosi arestarea preventivă în cauza respectivă. De asemenea, 

se poate presupune că durata foarte mare a arestului a avut un impact asupra hotărîrii în cauza 

dată. 

Respectiv, un criteriu suplimentar de arest preventiv cum este ”riscul tulburării ordinii 

publice” deși trebuie inclus, acesta este totodată unul adițional principalelor temeiuri indicate de 

Articolul 176, și se propune de a fi inclus ca unul excepțional în articolul 185.  

(2
1
) Motivul prevăzut la alin. (2) pct. 1) se ia în considerare în cazul în care învinuitul, inculpatul a refuzat 

să comunice locul permanent de trai. 

(3) La soluționarea chestiunii privind arestarea preventivă, judecătorul de instrucție sau instanță de judecată 

este în drept să dispună arestare la domiciliu, liberare provizorie sub control judiciar sau liberare provizorie 

pe cauțiune sunt obligați să examineze oportunitatea aplicării altor măsurilor alternative arestării preventive 

și sunt în drept să dispună oricare altă măsură prevăzută la articolul 175. 

Modificarea este menită să oblige instanțele și judecătorii să considere în mod prioritar 

măsurile alternative arestării și să aplice arestul preventiv doar ca o măsură excepțională doar 

atunci cînd alte măsuri alternative nu sunt posibile de a fi aplicate. Aceste obligații se impun și 

prin prisma modificărilor propuse la articolul 177 aliniatul (2). 
(4) Încheierea privind arestarea preventivă poate fi atacată cu recurs în instanța ierarhic superioară iar în 

cazul Curții Supreme de Justiție, hotărîrea atacată este examinată de alți cinci judecători a Curții Supreme 

de Justiție. 
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Modificarea propune de a evita un lapsus legislativ în situația în care arestul este eventual 

dispus de Curtea Supremă de Justiție, în Colegiu penal, unde nu poate fi o altă instanță ierarhic 

superioară. În speță se aduce situația reflectată în cauza Levința (2) c. Moldovei, unde arestul 

practic a fost aplicat de Curtea Supremă de justiție fără a fi posibilitatea de atacare a acestei 

hotărîri, care poate fi calificată ca o situație incompatibilă cu articolul 5 § 1 și respectiv 5 § 4 din 

Convenție. În susținere se aduc argumentele pronunțate de Curtea europeană care a notat că a 

luat ”notă de argumentul Guvernului, potrivit căruia Plenul Curții Supreme de Justiție nu avea 

competența să ofere motive pentru detenția reclamanților. Totuși, Curtea consideră că instanța 

care are competența să dispună detenția unei persoane trebuie de asemenea să aibă competența 

să justifice o asemenea detenție, indiferent de faptul cît de extraordinare sunt circumstanțele 

cauzei. Acest fapt rezultă din principiul că detenția trebuie să fie o măsură de excepție și că 

nimeni nu trebuie să fie deținut în mod arbitrar.” Plus, modificarea vine să completeze dreptul la 

recurs așa cum este prevăzut de Constituție în articolul 25 aliniatul (4).  

Articolul 186. Termenul ținerii persoanei în stare de arest și prelungirea lui 

(1) Termenul ținerii persoanei în stare de arest curge de la momentul privării persoanei de libertate la 

reținerea ei, iar în cazul în care ea nu a fost reținută – de la momentul executării hotărîrii judecătorești 

privind aplicarea acestei măsuri preventive. În termenul ținerii bănuitului, învinuitului, inculpatului în stare 

de arest se include timpul în care persoana: 

1) a fost reținută și arestată preventiv; 

2) a fost sub arest la domiciliu; 

3) s-a aflat într-o instituție medicală, la decizia judecătorului de instrucție sau a instanței, pentru expertiză în 

condiții de staționar, precum și la tratament, în urma aplicării în privința ei a măsurilor de constrîngere cu 

caracter medical. 

(2) Ținerea persoanei în stare de arest în faza urmăririi penale pînă la trimiterea cauzei în judecată nu va 

depăși 30 de zile, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod. Termenul inițial de arestare nu poate 

depăși 30 de zile și poate fi prelungit doar în condițiile prevăzute de prezentul cod. Termenul total de ținere 

în arest nu va depăși 12 luni. 

Modificarea presupune înlăturarea incompatibilității cu prevederile normelor 

constituționale și coordonarea cu termenele instituite în aliniatul (5) al prezentului articol. Astfel, 

arestul poate fi aplicat ca prima măsură și la faza judiciară, chiar dacă la faza urmăririi penale 

acest arest nu a fost aplicat. Plus, termenul în redacția actuală nu se conciliază cu situația cînd 

arestul se aplică inițial la faza judiciară a procesului. Constituția la articolul 25 alin. (4) clar 

spune că ”Arestarea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător, pentru o durată de cel 

mult 30 de zile”. Constituția impune două termene în ce privește arestul – 30 de zile pentru arest 

inițial (termen de arest primar) și 12 luni pentru durata totală a arestului (termen general al 

arestului). Respectiv, nu contează la ce etapă se aplică arestul, acesta fiind inițial se va aplica 

doar pentru 30 de zile, iar restul prelungirilor nu trebuie să depășească 12 luni în total. Prin 

urmare fie la faza de urmărire penală fie la faza de judecare dacă arestul se aplică primar 

termenul nu trebuie să depășească 30 de zile.  
(3) În cazuri excepționale, în funcție de complexitatea cauzei penale, de gravitatea infracțiunii și în caz de 

pericol al dispariției învinuitului ori de risc al exercitării din partea lui a presiunii asupra martorilor sau al 

nimicirii ori deteriorării mijloacelor de probă, durata ținerii învinuitului în stare de arest preventiv la faza 

urmăririi penale poate fi prelungită În cazuri excepționale, în funcție de complexitatea și durata cauzei 

penale, atunci cînd condițiile și criteriile stipulate în articolele 175, 176 și 185 din prezentul cod și-au 

păstrat actualitatea și în cazul cînd alte măsuri preventive alternative nu pot fi aplicate, precum și atunci 

cînd persistă pericolul dispariției învinuitului, inculpatului sau a comiterii unor noi infracțiuni, ori atunci 

cînd persistă riscul exercitării din partea lui a presiunii asupra martorilor sau al nimicirii fie a deteriorării 

mijloacelor de probă, durata ținerii în stare de arest preventiv poate fi prelungită: 

Modificarea în special prevede modalitatea de prelungire și motivele prelungirii care 

trebuie să fie similare celora care au servit la aplicarea arestului inițial. Prelungirea se face doar 

în situația în care temeiurile care au servit inițial aplicării arestării își păstrează actualitate în 

continuare și nu au dispărut.  În acest sens se amintesc standardele în materia Articolului 5 § 3 

din Convenție care notează că, ” o persoană acuzată de săvîrșirea unei infracțiuni trebuie să fie 

întotdeauna eliberată în cursul procedurii, cu excepția cazului cînd statul poate dovedi că există 
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motive „relevante și suficiente” care să justifice detenția continuă a persoanei (Yağcı and Sargın 

v. Turkey). Mai mult, instanțele judecătorești naționale „trebuie să examineze toate faptele în 

favoarea sau defavoarea existenței unei necesități publice stringente, care ar justifica, luînd în 

considerație principiul prezumției nevinovăției, o abatere de la regula respectării libertății 

individuale a persoanei și să le indice în deciziile lor cu privire la cererile de eliberare” (Letellier 

v. France). Articolul 5 § 3 al Convenției nu poate fi interpretat ca autorizînd aplicarea 

necondiționată a detenției preventive, care să dureze nu mai mult de o anumită perioadă. 

Justificarea pentru orice perioadă de detenție, indiferent de cît e de scurtă, trebuie să fie, în mod 

convingător, demonstrată de autorități (Belchev v. Bulgaria).” Respectiv, orice prelungire a 

arestului în fapt evoluează în aceiași procedură similară atunci cînd arestul a fost inițial aplicat și 

judecătorul la prelungirea arestului trebuie să se conducă de aceleași reguli și motive atunci cînd 

arestul a fost inițial aplicat. La fel standardele că arestul preventiv este o măsură excepțională 

comparativ cu alte măsuri alternative rămîne actual în special la prelungirea arestului (Idalov c. 

Rusiei). Curtea europeană a notat că o prelungire quasi-automatică a arestului (Tase c. României) 

prin pasaje generale și abstracte (Boicenco c. Moldovei) nu corespunde standardului Articolului 5 

§ 3. Mai mult autoritățile trebuie să fie obligate periodic să revadă arest continuu și să observe 

dacă temeiurile inițiale își mai păstrează actualitatea ori dacă nu mai sunt alte măsuri care permit 

aplicarea unor măsuri mai blînde decît arestul (Idalov c. Rusiei, Kudla c. Poloniei) iar dacă acest 

lucru nu se face arestul poate evolua într-o detenție arbitrară și respectiv ilegală (Oprea c. 

Moldovei).  
1) pînă la 6 luni8 luni, dacă persoana este învinuită de săvîrșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede 

pedeapsă maximă de pînă la 15 ani închisoare; 

Modificarea în contextul asigurării compatibilității cu articolul 25 din Constituție. Astfel, 

se propune majorarea termenului de pînă la 8 luni pentru a asigura balanța între interesele 

justiției și interesele persoanelor arestate de a avea celeritatea procesului penal.  
2) pînă la 12 luni, dacă persoana este învinuită de săvîrșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede 

pedeapsă maximă de pînă la 25 de ani închisoare sau detențiune pe viață. 

(4) Învinuiților, inculpaților minori durata ținerii în stare de arest preventiv poate fi prelungită numai pînă la 

4 luni. 

Amendamentul are scopul de a aduce claritate prin includerea și a situației inculpaților 

minori la faza judiciară, comparativ cu acei învinuiți care pot fi calificați doar ca persoane 

învinuite la faza judiciară.  
(5) Fiecare prelungire a duratei arestării preventive nu poate depăși 30 de zile în faza urmăririi penale și 90 

de zile în faza judecării cauzei. 

(6) În caz dacă este necesar de a prelungi durata arestării preventive a învinuitului, inculpatului, procurorul, 

nu mai tîrziu de 5 zile pînă la expirarea termenului de arestare, înaintează judecătorului de instrucție sau, 

după caz, instanței care judecă cauza un demers privind prelungirea acestui termen. În cazul în care, la data 

adoptării sentinței, termenul arestului preventiv rămas este mai mic de 15 zile, instanța de judecată este 

obligată, la demersul procurorului, să se pronunțe asupra prelungirii termenului arestului preventiv pînă la 

pronunțarea sentinței. Prelungirea arestului nu poate avea loc dacă termenele din prezentul aliniat au fost 

omise. 

Modificarea propune de a ordona comportamentul procedural al părților și în special a 

părții acuzării care trebuie să fie atentă dacă temeiurile de prelungire a arestului sunt actuale și să 

ofere posibilitatea părții apărării să se pregătească în avans de examinarea chestiunii cu privire la 

prelungire. La fel în contextul prevederilor articolului 230 pentru a clarifica că termene statuate 

în materia procedurilor de arest sunt indiscutabile și nu permit reluarea lor. Astfel articolul 230 

aliniatul (2) statuează că ”În cazul în care pentru exercitarea unui drept procesual este prevăzut 

un anumit termen, nerespectarea acestuia impune pierderea dreptului procesual și nulitatea 

actului efectuat peste termen”. Adresarea unui demers de prelungire este un drept procesual al 

acuzării și exercitarea acestuia peste termen duce la pierderea lui. Plus acest termen nu este de 

natura să fie restabilit (a se vedea articolul 234 ).  
(7) La soluționarea demersului privind prelungirea termenului arestării preventive, judecătorul de instrucție 

sau, după caz, instanța de judecată este în drept să înlocuiască arestarea preventivă cu arestarea la 
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domiciliu, liberare provizorie sub control judiciar sau liberare provizorie pe cauțiune  sunt obligați să 

examineze dacă temeiurile inițiale a arestului au păstrat actualitatea și dacă există oportunitatea aplicării 

altor măsurilor alternative arestării preventive și sunt în drept să dispună oricare altă măsură prevăzută la 

articolul 175. 

Modificarea este propusă în același context cum și modificarea la articolul 185 alin. (3). 
(8) După trimiterea cauzei în instanța de judecată, termenul judecării cauzei cu menținerea inculpatului în 

stare de arest, din ziua primirii cauzei în instanța de judecată și pînă la pronunțarea sentinței, nu poate 

depăși 6 luni, dacă persoana este învinuită de săvîrșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa 

maximă de pînă la 15 ani închisoare, și 12 luni, dacă persoana este învinuită de săvîrșirea unei infracțiuni 

pentru care legea prevede pedeapsa maximă de pînă la 25 de ani închisoare sau detențiune pe viață. 

(9) După expirarea termenelor stabilite la alin.(5) și (8), termenul judecării cauzei cu menținerea 

inculpatului în stare de arest poate fi prelungit doar în cazuri excepționale, la demersul procurorului, printr-

o încheiere motivată a instanței care judecă cauza, de fiecare dată cu 3 luni pînă la pronunțarea sentinței. 

(10) Hotărîrea instanței de prelungire a termenului de judecare a cauzei cu menținerea în stare de arest a 

inculpatului poate fi atacată cu recurs în instanța ierarhic superioară. Atacarea hotărîrii nu suspendă 

examinarea cauzei. 

Excluderea acestor aliniate este necesară din momentul în care se urmărește 

compatibilitatea cu prevederile articolului 25 a Constituției. Modalitatea de prelungire a 

arestului, fie la faza de urmărire penală fie la faza judiciară este prevăzută mai sus. Prin urmare 

nu sunt necesare aliniatele care prevăd norme speciale de prelungire a arestului la faza judiciară.  
(11) Prevederile stabilite la alin.(5), (6), (8), (9) și (10) prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, 

la examinarea cauzei în apel și recurs. 

(12) Prelungirea duratei arestării preventive pînă la 6 luni se decide de către judecătorul de instrucție în 

baza demersului procurorului din circumscripția în raza teritorială a căreia se efectuează sau se conduce 

urmărirea penală, iar în caz de necesitate de a prelungi arestarea preventivă peste termenul indicat – în 

baza demersului aceluiași procuror, cu consimțămîntul Procurorului General sau al adjuncților lui. 

A se vedea comentariile la modificarea propusă la articolul 40 aliniatul (4). 
(13) Hotărîrea de prelungire a duratei arestării preventive poate fi atacată cu recurs în instanța ierarhic 

superioară, iar în cazul Curții Supreme de Justiție, hotărîrea atacată este examinată de alți cinci judecători 

a Curții Supreme de Justiție. 

Modificarea este propusă în același context cum și modificarea la articolul 185 aliniatul (4) 

cu explicațiile de rigoare la acel aliniat. 

Articolul 187. Obligațiile administrației instituțiilor de deținerea persoanelor reținute sau 

arestate 

Administrația instituției de deținere a persoanelor reținute sau arestate este obligată: 

1) să asigure securitatea persoanelor deținute, să le acorde protecția și ajutorul necesar; 

2) să asigure persoanelor deținute accesul la asistență și examinare medicală independentă; 

3) să înmîneze în aceeași zi persoanelor deținute copii de pe documentele procesuale parvenite în adresa lor; 

4) să asigure înregistrarea plîngerilor și cererilor persoanelor deținute; 

5) să trimită, în aceeași zi, plîngerile și alte cereri ale persoanelor deținute adresate instanței de judecată, 

procurorului sau altor colaboratori ai organului de urmărire penală, fără a le supune controlului și 

cenzurii; 

6) să întocmească un proces-verbal privind refuzul persoanei deținute de a fi adusă în instanță; 

7) să admită întrevederi libere ale persoanei deținute cu apărătorul, reprezentantul său legal, mediatorul, în 

condiții confidențiale, fără a limita numărul și durata întrevederilor; 

8) să asigure aducerea persoanei deținute la organul de urmărire penală sau la instanță la timpul indicat de 

acestea; 

9) să asigure, la cererea organului de urmărire penală sau a instanței, posibilitatea de a exercita acțiuni 

procesuale cu participarea persoanei deținute la locul deținerii; 

10) în baza hotărîrii organului de urmărire penală sau a instanței, să transfere persoana deținută în alt loc 

de deținere, precum și să exercite și alte cerințe ale acestui organ în măsura în care acestea nu contravin 

regimului de deținere stabilit prin lege; 

11) cu 7 zile pînă la expirarea termenului de deținere a persoanei, să informeze despre aceasta organul 

respectiv; 

12) să elibereze imediat persoanele deținute fără hotărîrea judecătorului, precum și în cazul expirării 

termenului de deținere fixat de judecător; 

13) să înmîneze persoanei eliberate certificat conform prevederilor art.174 alin.(3). 



Studiu de compatibilitate / Codului de procedură penală 

Arest și alte măsuri privative de libertate  

 

| 43 | 

Articolul 188. Arestarea la domiciliu 

(1) Arestarea la domiciliu constă în izolarea bănuitului, învinuitului, inculpatului de societate în locuința 

acestuia, cu stabilirea anumitor restricții. 

(2) Arestarea la domiciliu se aplică față de bănuit, învinuit, inculpat în baza hotărîrii judecătorului de 

instrucție sau a instanței de judecată în modul prevăzut în art.185 și 186, în condițiile care permit aplicarea 

măsurii preventive sub formă de arest, însă izolarea lui totală nu este rațională în legătură cu vîrsta, starea 

sănătății, starea familială sau cu alte împrejurări. 

(3) Arestarea la domiciliu este însoțită de una sau mai multe din următoarele restricții: 

1) interzicerea de a ieși din locuință; 

2) limitarea convorbirilor telefonice, recepționării și expedierii trimiterilor poștale și utilizării altor mijloace 

de comunicare; 

3) interzicerea comunicării cu anumite persoane și primirea pe cineva în locuința sa. 

(4) Persoana arestată la domiciliu poate fi supusă obligațiilor: 

1) de a menține în stare de funcționare mijloacele electronice de control și de a le purta permanent; 

2) de a răspunde la semnalele de control sau de a emite semnale telefonice de control, de a se prezenta 

personal la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată la timpul fixat. 

(5) Supravegherea executării arestării la domiciliu se efectuează de către organul învestit cu asemenea 

atribuții. 

(6) Termenul, modul de aplicare, de prelungire a duratei și de atac al arestării la domiciliu sînt similare 

celor aplicate la arestarea preventivă. 

(7) În caz de nerespectare de către bănuit, învinuit, inculpat a restricțiilor și obligațiilor stabilite de către 

judecătorul de instrucție sau instanță, arestarea la domiciliu poate fi înlocuită cu arestarea preventivă de 

către instanța de judecată din oficiu sau la demersul procurorului. 

Modificarea propusă în condițiile excluderii bănuitului de la măsuri de arest, inclusiv și 

arest la domiciliu. 

Articolul 189. Dreptul persoanei reținute sau arestate la măsuri de ocrotire 

(1) În cazul în care persoana reținută sau arestată are sub ocrotirea sa minori, persoane recunoscute 

iresponsabile, persoane cărora li s-a instituit curatelă sau persoane care, din cauza vîrstei, bolii sau din alte 

cauze, au nevoie de ajutor, despre aceasta vor fi informate autoritățile competente pentru a lua față de 

aceste persoane măsuri de ocrotire. Obligația de a informa despre necesitatea aplicării măsurilor de 

ocrotire îi revine organului care a efectuat reținerea sau arestarea preventivă. 

(2) Dispozițiile organului de urmărire penală sau ale instanței în vederea luării măsurilor de ocrotire față de 

persoanele menționate la alin.(1), ramase fără ocrotire, sînt executorii pentru autoritatea tutelară, precum și 

pentru conducătorii instituțiilor medicale sau sociale de stat. Organul de urmărire penală sau instanța poate 

transmite minorii, persoanele iresponsabile sau cele de vîrstă înaintată sub ocrotire rudelor, cu 

consimțămîntul acestora. 

(3) Persoana ale cărei bunuri au rămas fără supraveghere în urma reținerii, arestării preventive sau 

arestării la domiciliu are dreptul la supravegherea acestor bunuri, inclusiv îngrijirea și hrănirea animalelor 

domestice, asigurată de organul de urmărire penală la cerința acestei persoane și din contul ei. Dispozițiile 

organului de urmărire penală sau ale instanței privitor la asigurarea supravegherii bunurilor persoanei și 

îngrijirii lor sînt obligatorii pentru conducătorii respectivi ai instituțiilor de stat. 

(4) Măsurile de ocrotire prevăzute în prezentul articol se vor lua și în privința persoanelor care se aflau sub 

ocrotirea părții vătămate, în privința bunurilor și domiciliului acestora. 

(5) Organul de urmărire penală sau instanța de judecată informează neîntîrziat persoana reținută, arestată 

preventiv sau arestată la domiciliu, precum și alte persoane interesate, despre măsurile de ocrotire luate în 

condițiile prezentului articol. 

Articolul 190. Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauțiune 

(1) Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauțiune poate fi dispusă de către judecătorul de 

instrucție sau, după caz, de către instanța de judecată la solicitarea procurorului, persoanei arestate sau a 

avocatului acesteia, în tot cursul procesului penal. 

(2) Persoana arestată preventiv în condițiile art. 185 sau avocatul acesteia poate cere, în tot cursul 

procesului penal, punerea sa în libertate provizorie sub control judiciar sau pe cauțiune. 

Amendare tehnică legislativă.  

Articolul 191. Liberarea provizorie sub control judiciar 

(1) Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi acordată de către judecătorul de instrucție sau, după 

caz, de către instanța de judecată și este însoțită de una sau mai multe obligații prevăzute la alin.(3). 

(2) Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă bănuitului, învinuitului, inculpatului în cazul în 

care acesta are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de 

grave sau există date că el va săvîrși o altă infracțiune, va încerca să influențeze asupra martorilor sau să 
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distrugă mijloacele de probă, să se ascundă de organele de urmărire penală, de procuror sau, după caz, de 

instanța de judecată. 

(3) Liberarea provizorie sub control judiciar este însoțită de una sau mai multe din următoarele obligații: 

1) să nu părăsească localitatea unde își are domiciliul decît în condițiile stabilite de către judecătorul de 

instrucție sau, după caz, de către instanță; 

2) să comunice organului de urmărire penală sau, după caz, instanței de judecată orice schimbare de 

domiciliu; 

3) să nu meargă în locuri anume stabilite; 

4) să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanța de judecată ori de cîte ori este 

citată; 

5) să nu intre în legătură cu anumite persoane; 

6) să nu săvîrșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal; 

7) să nu conducă autovehicule, să nu exercite o profesie de natura aceleia de care s-a folosit la săvîrșirea 

infracțiunii; 

8) să predea pașaportul judecătorului de instrucție sau instanței de judecată. 

(4) Organul de poliție în a cărui rază teritorială locuiește bănuitul, învinuitul, inculpatul liberat provizoriu 

efectuează controlul asupra respectării de către acesta a obligațiilor stabilite de instanța de judecată. 

(5) Controlul judiciar asupra persoanei liberate provizoriu poate fi ridicat, total sau parțial, pentru motive 

întemeiate, în modul stabilit pentru aplicarea acestei măsuri. 

Modificarea propusă în condițiile excluderii bănuitului de la măsuri de arest, inclusiv și 

liberarea sub control judiciar. 

Articolul 192. Liberarea provizorie pe cauțiune 

(1) Liberarea provizorie pe cauțiune poate fi acordată în cazul în care este asigurată repararea prejudiciului 

cauzat de infracțiune și s-a depus cauțiunea stabilită de judecătorul de instrucție sau de către instanță. 

(2) Liberarea provizorie pe cauțiune nu se aplică dacă se constată unul din cazurile prevăzute la art.191 

alin.(2). 

(2
1
) Judecătorul de instrucție sau instanța de judecată dispune, prin încheiere, respingerea propunerii 

demersului de arestare preventivă sau de arestare la domiciliu și aplicarea măsurii de liberare provizorie pe 

cauțiune, stabilește valoarea cauțiunii, precum și termenul de depunere a acesteia. 

Amendare de tehnică legislativă. 
(3) În perioada liberării provizorii pe cauțiune, persoana este obligată să se prezinte la citarea organului de 

urmărire penală sau instanței de judecată și să comunice orice schimbare a domiciliului. Față de persoana 

liberată provizoriu pe cauțiune pot fi aplicate și alte obligații prevăzute de art.191 alin.(3). 

(4) Dacă învinuitul, inculpatul nu depune cauțiunea în termenul stabilit de instanța de judecată, la demersul 

procurorului se dispune înlocuirea măsurii cu arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu. 

Articolul 192
1
. Regulile cu privire la cauțiune 

(1) Dispunerea cauțiunii se face pe numele învinuitului, inculpatului, prin depunerea unei sume de bani 

determinate pe contul depozitar al procuraturii ori prin constituirea unei garanții reale, mobiliare ori 

imobiliare, în limitele unei sume de bani determinate, în favoarea aceluiași organ. 

(2) Valoarea cauțiunii se determină de către judecătorul de instrucție sau de către instanța de judecată de la 

300 la 100 000 de unități convenționale, în funcție de starea materială a persoanei respective și de 

gravitatea infracțiunii. 

(3) Cauțiunea garantează: 

1) participarea învinuitului, inculpatului la procesul penal și respectarea de către acesta a obligațiilor 

prevăzute la art. 192 alin. (3); 

2) plata despăgubirilor bănești acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracțiune și plata amenzii. 

Articolul 193. Revocarea liberării provizorii 

(1) Liberarea provizorie poate fi revocată dacă: 

1) se descoperă fapte și circumstanțe care nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare și care 

împiedică liberarea provizorie; 

2) învinuitul, inculpatul cu rea-credință nu îndeplinește obligațiile stabilite sau a săvîrșit o nouă infracțiune 

cu intenție. 

(2) În cazul revocării liberării provizorii, persoana este supusă arestării preventive sau la domiciliu. 

Ambele măsuri – arest preventiv sau arest la domiciliu – sunt arest care vine ca 

nerespectare a măsurilor alternative. Respectiv este inechitabil de a lăsa doar oportunitatea 

aplicării arestului preventiv atunci cînd și arest la domiciliu este o măsură alternativă mai puțin 

drastică decît arest.  
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Articolul 194. Restituirea cauțiunii sau trecerea ei în proprietatea statului 

(1) Cauțiunea se restituie sau trece în proprietatea statului în temeiul încheierii judecătorului de instrucție 

sau a instanței de judecată la demersul procurorului, la cererea învinuitului, inculpatului, condamnatului, 

achitatului sau la cererea reprezentantului acestuia. 

(2) Cauțiunea se restituie în cazul în care: 

1) se revocă liberarea provizorie în temeiurile prevăzute la art. 193 alin. (1) pct. 1); 

2) judecătorul de instrucție sau instanța constată că nu mai există temeiurile care au justificat aplicarea 

măsurii preventive; 

3) se dispune încetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub învinuire sau achitarea acesteia; 

4) instanța care judecă cauza în fond stabilește, prin hotărîre definitivă, o pedeapsă. 

(3) Soluționarea cererii sau a demersului se face în ședință închisă, fără participarea procurorului, 

învinuitului, inculpatului, condamnatului, achitatului. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică 

examinarea cererii sau demersului. 

Această normă în redacția actuală serios afectează dreptul la acces la justiție. 
(4) Cauțiunea nu se restituie și se face venit la bugetul de stat de către judecătorul de instrucție sau, după 

caz, de instanța de judecată în cazul revocării liberării provizorii pe cauțiune în temeiurile prevăzute la art. 

193 alin. (1) pct. 2). 

(5) Judecătorul de instrucție sau instanța de judecată poate dispune prin hotărîre trecerea cauțiunii în 

proprietatea statului dacă măsura de liberare pe cauțiune a fost înlocuită cu măsura arestării preventive sau 

arestării la domiciliu sau dacă pe durata măsurii de liberare pe cauțiune învinuitul, inculpatul încalcă cu 

rea-credință obligațiile ce îi revin, sau dacă există o bănuială rezonabilă că a săvîrșit cu intenție o nouă 

infracțiune pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva sa. 

(6) Hotărîrea de trecere a cauțiunii în proprietatea statului poate fi atacată cu recurs de persoanele 

interesate. 

Articolul 195. Înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurii preventive 

(1) Măsura preventivă aplicată poate fi înlocuită cu una mai aspră, dacă necesitatea acesteia este 

confirmată prin probe, sau cu una mai ușoară, dacă prin aplicarea ei se va asigura comportamentul 

respectiv al bănuitului, învinuitului, inculpatului, în scopul desfășurării normale a procesului penal și al 

asigurării executării sentinței. 

(2) Măsura preventivă se revocă de către organul care a dispus-o în cazul în care au dispărut temeiurile 

pentru aplicarea acesteia. 

(3) Măsura preventivă sub formă de arestare preventivă, arestare la domiciliu, liberare provizorie sub 

control judiciar și liberare provizorie pe cauțiune poate fi înlocuită sau revocată de judecătorul de instrucție 

sau, după caz, de instanța de judecată. Dacă procurorul consideră că măsura preventivă arestul preventiv 

sau arest la domiciliu nu mai este justificată, iar temeiurile care au servit aplicării sau prelungirii acesteia 

au decăzut, precum și în cazurile menționate în alin.(5) pct. 1) și 2), el poate înlocui măsura arestul cu o 

măsură neprivativă de libertate sau revoca arestul și să pună în libertate persoană, chiar dacă arestul a fost 

aplicat anterior de judecătorul de instrucție sau, după caz, de instanță” 

Modificarea propune instituirea unei excepții de la regula că măsura preventivă să revocă 

de același organ care a instituit-o. Astfel, se propune o atribuție suplimentară procurorului în 

situațiile cînd măsura preventivă arestul a încetat de drept în două cazuri– expirarea termenului și 

încetarea urmăririi penale/scoaterea persoanei de sub urmărire penală. Actualmente în ambele 

situații, dacă arestul a fost dispus de judecător sau instanță, în special în situațiile cînd persoana 

arestată a fost scoasă de sub urmărire penală sau cauza a fost încetată, procurorul este nevoit să 

se adreseze cu demers de revocare a măsurii preventive arestul la judecătorul de instrucție sau 

instanță. Situația se complică atunci cînd arestul a fost dispus de Curtea de Apel, unde termenele 

de examinare a demersului de revocare sunt mai lungi decît în fața judecătorului de instrucție. 

Chiar și în situația judecătorului de instrucție o examinare a revocării a măsurii arestării încetate 

de drept poate dura zile, iar persoana arestată riscă să fie ținută în arest cu procesul penal încetat. 

În aceste situații arestul în mod automat devine ilegal.  

Astfel, conform Articolului 195 în redacția actuală, procurorul nu este autorizat să revoce 

măsura preventivă la discreția proprie. Dacă procurorul consideră că condițiile legale de aplicare 

a arestării preventive nu mai sunt îndeplinite, el nu doar trebuie să aibă posibilitatea, ci să fie 

obligat să inițieze eliberarea imediată a persoanei aflate în detenție provizorie. Deoarece din 

acest moment, autoritățile de stat (în persoana procurorului) cunosc că detenția provizorie a 

persoanei respective nu mai este justificată prin lege, nici “… o persoană deținută nu ar trebui 
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supusă riscului de a rămîne în detenție mult după momentul în care privarea sa de libertate a 

devenit nejustificată…” (a se vedea hotărîrea Shishkov c. Bulgariei, par. 88). Procesul de 

așteptare a revocării de către judecător a măsurii de arest preventiv necesită timp și face ca 

situația nejustificată să dureze încă mai mult. Argumentul precum că “dacă arestarea preventivă 

a fost dispusă de un judecător, atunci ar trebui revocată de asemenea de către un judecător” 

reprezintă mai degrabă “o gîndire de sistem”, decît un raționament în avantajul individului, 

deoarece nu există aceeași necesitate de control al legalității în cazul simplei reatribuiri persoanei 

deținute a dreptului său natural la libertate.  Spre exemplu În astfel de situații, legislația 

norvegiană prevede următoarele: “O persoană aflată în arest preventiv va fi eliberată de îndată ce 

instanța sau organul procuraturii constată că temeiurile pentru aflarea în detenție provizorie nu se 

mai aplică, sau cînd termenul detenției provizorii a acesteia a expirat (CPP al Norvegiei, 

Articolul 187 a))”.   
(4) În cazul înlocuirii sau revocării reținerii sau eliberării persoanei reținute, înlocuirii sau revocării 

arestării preventive, organul respectiv trimite, în aceeași zi, administrației locului de detenție copia de pe 

hotărîre. 

Amendamente de tehnică legislativă. Nu există în CPP noțiunea de revocarea sau 

înlocuirea reținerii. 
(5) Măsura preventivă încetează de drept: 

1) la expirarea termenelor prevăzute de lege ori stabilite de organul de urmărire penală sau instanță, dacă 

nu a fost prelungită în conformitate cu legea; 

2) în caz de scoatere a persoanei de sub urmărire penală, de încetare a procesului penal sau de achitare a 

persoanei; 

3) în caz de punere în executare a sentinței de condamnare. 

(6) Măsura preventivă privativă de libertate încetează de drept și în cazul adoptării sentinței de condamnare 

cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate. 

(7) În cazul menționat în alin.(5) pct.1), administrația locului de reținere sau de deținere este obligată să 

elibereze imediat persoana reținută sau arestată. 

(8) În cazurile menționate în alin.(5) pct.2) și alin.(6), procurorul, judecătorul de instrucție sau, după caz, 

instanța de judecată sînt obligați să trimită imediat copiile de pe hotărîrile respective administrației locului 

de deținere a persoanei arestate pentru executare. 

Articolul 196. Atacarea hotărîrilor privind măsurile preventive 

(1) Ordonanța procurorului cu privire la aplicarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii preventive poate fi 

atacată cu plîngere judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărătorul ori reprezentantul său 

legal. 

(2) Hotărîrea judecătorului de instrucție sau a instanței cu privire la aplicarea, prelungirea sau înlocuirea 

măsurii preventive poate fi atacată cu recurs în instanța ierarhic superioară, iar în cazul Curții Supreme de 

Justiție, hotărîrea atacată se examinează de alți cinci judecători a Curții Supreme de Justiție. 

Modificarea este propusă în același context cum și modificarea la articolul 185 aliniatul (4) 

cu explicațiile de rigoare la acel aliniat. 

PARTEA SPECIALĂ 

Capitolul VIII CONTROLUL JUDICIAR AL PROCEDURII PREJUDICIARE 

Articolul 300. Sfera controlului judiciar 

(1) Judecătorul de instrucție examinează demersurile procurorului privind autorizarea efectuării acțiunilor 

de urmărire penală, măsurilor speciale de investigații și de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere 

care limitează drepturile și libertățile constituționale ale persoanei. 

… 

Articolul 307. Examinarea demersurilor privind aplicarea față de bănuit a arestării preventive, arestării la 

domiciliu 

(1) Constatînd necesitatea de a alege în privința bănuitului măsura arestării preventive sau arestării la 

domiciliu, procurorul, din oficiu sau la propunerea ofițerului de urmărire penală, înaintează în instanța 

judecătorească un demers privind alegerea măsurii preventive. În demersul procurorului se indică: fapta 

care face obiectul bănuirii, prevederile legale în care aceasta se încadrează și pedeapsa prevăzută de lege 

pentru infracțiunea săvîrșită, motivul, temeiul și necesitatea aplicării arestării preventive sau arestării la 

domiciliu, precum și faptul că bănuitului i s-au explicat consecințele încălcării măsurii preventive. La 

demers se anexează materialele care confirmă temeiurile de aplicare a arestării preventive sau arestării la 

domiciliu. Demersul și materialele care confirmă temeiurile de aplicare a arestării preventive sau arestării 
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la domiciliu se prezintă avocatului în momentul depunerii demersului cu privire la aplicarea arestării 

preventive sau arestării la domiciliu și judecătorului de instrucție. 

(2) Demersul cu privire la aplicarea măsurii arestării preventive sau a arestării la domiciliu se examinează 

fără întîrziere de către judecătorul de instrucție, în ședință închisă, cu participarea procurorului, 

apărătorului și a bănuitului. Prezentînd demersul în judecată, procurorul asigură participarea la ședința de 

judecată a bănuitului, înștiințează apărătorul și reprezentantul legal al bănuitului. În cazul neprezentării 

apărătorului înștiințat, judecătorul de instrucție asigură bănuitul cu apărător în conformitate cu Legea cu 

privire la asistența juridică garantată de stat. 

(3) La deschiderea ședinței, judecătorul de instrucție anunță demersul care va fi examinat, apoi procurorul 

argumentează demersul, după aceasta sînt audiate celelalte persoane prezente la ședință. 

(4) În urma examinării demersului, judecătorul de instrucție adoptă o încheiere motivată privind aplicarea 

față de bănuit a măsurii arestării preventive ori a arestării la domiciliu sau respinge demersul. În baza 

încheierii, judecătorul de instrucție eliberează un mandat de arestare care se înmînează procurorului și 

bănuitului și care se execută imediat. 

(5) Termenul ținerii în stare de arest a bănuitului nu va depăși 10 zile. 

(6) Judecătorul de instrucție este în drept să soluționeze chestiunea cu privire la necesitatea alegerii unei 

măsuri preventive mai ușoare. În cazul adoptării hotărîrii privind liberarea provizorie a persoanei pe 

cauțiune, bănuitul este ținut sub arest pînă ce cauțiunea stabilită de judecător nu va fi depusă la contul 

depozitar al procuraturii, însă termenul de ținere a lui în stare de arest nu va depăși 10 zile. 
Modificarea propune înlăturarea posibilității aplicării arestării în privința bănuitului. În 

practică această măsură este mai puțin aplicată iar oportunitatea aplicării acesteia este una 

minoră. Plus, această opțiune de aplicare a arestului în privința bănuitului creează multă confuzie 

în raport cu prevederile articolului 64 și 164, unde se stipulează termenii de menținere a 

bănuitului în stare de reținere sau în stare de bănuit. În fapt arestul preventiv în privința 

bănuitului nu se deosebește după efectele sale de arest în privința învinuitului, și este preferabil 

că arestul să fie precedat de o înaintare oficială a învinuirii. Această regulă de a avea doar un 

învinuit arestat va ordona partea acuzări cît în partea înaintării acuzațiilor așa și în partea 

aplicării măsurilor preventive sub forma de arest (inclusiv la domiciliu). Totodată această măsură 

va permite să se evite abuzuri și detenții arbitrare atunci cînd materialele dosarului nu sunt 

destule pentru a înainta o acuzație iar bănuielile persistă. În aceste situații uneori arestul în 

privința bănuitului este folosit ca o pîrghie de investigare și de intimidare a bănuitului. Respectiv 

este mai optim să se evite astfel de situații și partea acuzării să fie convinsă despre suficiența și 

caracterul verosimil al acuzațiilor și să vină în fața judecătorului cu demers de arestare deja cu o 

persoană oficial acuzată. Situația bănuitului este una intermediară, atunci cînd suspiciuni există 

dar ele nu sunt suficient de probate încît să permită înaintarea învinuirii. Odată consolidat 

probatoriul care va permite procurorului înaintarea unei învinuiri, aplicarea arestului devine mult 

mai fundamentată decît în situația unor bănuieli.  

La fel, una din condițiile legalității arestării este existența unor bănuieli rezonabile prin 

prisma articolului 5 § 1 din Convenție. Lipsa acestei bănuieli declară întreaga procedura de arest 

ca fiind una ilegală (Stepuleac, Mușuc c. Moldovei). În situația unui bănuit rezonabilitatea 

bănuielilor este pusă sub un mai mare dubiu comparativ cu rezonabilitatea învinuirilor înaintate 

unui învinuit. Respectiv, statutul de învinuit ca fiind singurul pasibil arestului (excepția constînd 

în statutul de inculpat care este același învinuit în privința căruia cazul este trimis în instanță) 

oferă mai multe garanții pentru legalitatea arestului și totodată consolidează poziția părții 

acuzării.  

În final articolul 25 din Constituție și întreaga procedură penală notează ca un element 

fundamental cît a procesului echitabil așa și garanției unei detenții lipsite de arbitrariu că 

persoana arestată trebuie să cunoască în ce a fost acuzată. Statutul de bănuit nu oferă aceste 

garanții în așa măsură cum le oferă statutul de învinuit. De obicei acuzațiile în privința bănuitului 

sunt înaintate într-o formă foarte succintă și nu conțin aceleași descrieri cum sunt acestea 

reflectate într-o ordonanță de punere sub învinuire. Astfel, și elementul acesta este unul 

determinativ, și un bănuit arestat poate pretinde încălcarea drepturilor sale anume din cauza 

aceasta – a unor bănuieli succinte și neclare.  
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Articolul 308. Examinarea demersurilor privind aplicarea față de învinuit a arestării preventive, 

arestării la domiciliu sau prelungirea duratei arestării învinuitului 

Constatînd necesitatea de a alege în privința învinuitului măsura arestării preventive sau arestării la 

domiciliu ori de a prelungi durata ținerii sub arest, procurorul înaintează în instanța judecătorească un 

demers privind alegerea măsurii preventive sau prelungirea duratei arestării învinuitului. În demersul 

procurorului se indică: fapta care face obiectul învinuirii, prevederile legale în care aceasta se încadrează și 

pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvîrșită, motivul, temeiul și necesitatea aplicării arestării 

preventive sau arestării la domiciliu potrivit condițiilor și criteriilor stabilite de articolele 176 sau 186, 

argumentele și circumstanțele de fapt și lista probelor în susținerea demersului, precum și faptul că 

învinuitului i s-au explicat consecințele încălcării măsurii preventive. La demers se anexează materialele 

care confirmă temeiurile materialele și probele care confirmă și infirmă temeiurile de aplicare a arestării 

preventive și arestării la domiciliu. Demersul și materialele care confirmă temeiurile de aplicare a arestării 

preventive sau arestării la domiciliu se prezintă avocatului în momentul depunerii demersului cu privire la 

aplicarea arestării preventive sau arestării la domiciliu și judecătorului de instrucție. 

Modificarea propune includerea unei motivări corespunzătoare și din partea procurorului 

pe modelul cum este trebuie motivată orice aplicare a măsurii preventive Argumentele aduse la 

modificările propuse pentru articolul 176 și 186 sunt valabile și la această modificare. 

Plus avînd în vedere jurisprudența Curții Europene (spre exemplu Garcia Alva c. 

Germaniei) procurorul trebuie să faciliteze posibilitatea avocatului de a-l apăra pe învinuitul 

arestat conform principiilor generale de proces contradictoriu și egalitatea armelor. Aceasta 

presupune că învinutul și avocatul său trebuie, de regulă, să aibă dreptul să studieze materialele 

dosarului în termen rezonabil înainte de aplicarea arestării preventive, pentru a putea contesta 

eficient legalitatea aplicării detenției provizorii. Cu toate acestea, a treia propoziție din alin. (1) al 

Articolului 307 din CPP menționează doar că “La demers se anexează materialele care confirmă 

temeiurile de aplicare a arestării preventive sau arestării la domiciliu”. Aceasta pare că a rezultat 

într-o practică regretabilă de limitare sau refuzare a accesului avocatului la materialele dosarului 

și, cu siguranță, determină ca la demers să fie atașate doar acele documente care susțin 

temeinicia acestuia, dar nu și cele care conțin argumente împotriva aplicării arestării preventive. 

O astfel de selecție de documente care îl privează pe învinuit de posibilitatea contestării 

veridicității faptelor și argumentelor invocate de procuror, constituie o încălcare a Convenției. 

Prin urmare, nu este suficient de a-i pune la dispoziție învinuitului doar detalii cu privire la 

faptele pe care se întemeiază arestul împotriva sa dar și acele materiale care infirmă aceste 

temeiuri. 

(1
1
) Înainte de a fi depuse judecătorului de instrucție, demersul și materialele care confirmă temeiurile de 

aplicare sau prelungirea arestării se prezintă în prealabil învinuitului sau avocatului acestuia care confirmă 

în scris că au luat cunoștință de acestea. În cazul în care învinuitul refuză sau dacă avocatul se află în 

imposibilitate să ea cunoștință de demers și materiale, procurorul consemnează acest fapt și transmite 

neîntîrziat demersul și materialele judecătorului de instrucție care la solicitarea învinuitului sau avocatului 

le va oferi suficient timp de a lua cunoștință cu ele înaintea începerii ședinței.” 

Modificarea urmărește soluționarea unor probleme practice care apar la exercitarea 

dreptului la apărare inerent procedurilor de arest, atunci cînd demersurile și materialele sunt 

prezentate apărării imediat înaintea ședinței de judecată, fapt care submină posibilitatea părții 

apărării de a construi o apărare efectivă. Respectiv o soluție echitabilă permite doar o asemenea 

modificare. 
(2) Demersul cu privire la aplicarea măsurii arestării preventive sau a arestării la domiciliu se examinează 

fără întîrziere de către judecătorul de instrucție, în ședință închisă, cu participarea procurorului, 

apărătorului, învinuitului, cu excepția cazului în care învinuitul se eschivează de a participa la judecată la 

locul efectuării urmăririi penale sau la locul reținerii persoanei, precum și a reprezentantului legal al 

acestuia. Prezentînd demersul în judecată, procurorul asigură participarea la ședința de judecată a 

învinuitului, înștiințează apărătorul și reprezentantul legal al învinuitului. În cazul neprezentării 

apărătorului înștiințat, judecătorul de instrucție asigură învinuitul cu apărător în conformitate cu Legea cu 

privire la asistența juridică garantată de stat. Demersul cu privire la aplicarea sau prelungirea arestării 

preventive sau a arestării la domiciliu se examinează fără întîrziere de către judecătorul de instrucție, în 

ședință închisă, cu participarea procurorului, apărătorului, învinuitului, cu excepția cazului în care 

învinuitul se eschivează de a participa la judecată sau de la urmărire penală și este anunțat în căutare. La 

ședință pot participa reprezentantul legal al învinuitului și martorii invitați de procuror sau de învinuit ori 
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avocat. Procurorul asigură participarea la ședința de judecată a învinuitului reținut, înștiințează apărătorul 

și reprezentantul legal al învinuitului și martorii învitați de el. Învinuitul sau avocatul înștiințează martorii 

invitați de ei. În cazul neprezentării apărătorului înștiințat, judecătorul de instrucție asigură învinuitul cu 

apărător în conformitate cu Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat. Neprezentarea 

martorilor invitați din partea procurorului sau învinuitului ori avocatului său nu împiedică examinarea 

demersului. 

Modificarea propune niște amendamente minore inclusiv posibilitatea de a invita martorii 

la ședințele de judecată cu privire la arest, atunci cînd aceștia pot prezenta probe cu privire la 

chestiunea arestării (Șarban c. Moldovei, Modîrca c. Moldovei) 
(3) La deschiderea ședinței, judecătorul de instrucție anunță demersul care va fi examinat, apoi procurorul 

argumentează demersul, după aceasta sînt audiate alte persoane prezente la ședință. 

(4) În urma examinării demersului, judecătorul de instrucție adoptă o încheiere motivată privind aplicarea 

față de învinuit a măsurii arestării preventive ori a arestării la domiciliu sau respinge demersul. În baza 

încheierii, judecătorul eliberează un mandat de arestare care se înmînează procurorului și învinuitului și 

care se execută imediat. În urma examinării demersului, judecătorul de instrucție adoptă o încheiere 

motivată privind admiterea sau respingerea demersului și, după caz, dispune aplicarea, prelungirea, 

revocarea sau înlocuirea  față de învinuit a măsurii arestării preventive ori a arestării la domiciliu. 

Încheierea se înmînează procurorului și învinutului. În baza încheierii, judecătorul emite un mandat de 

arestare, prelungire, înlocuire sau revocare care se înmînează procurorului, învinuitului și administrației 

locului de deținere și care se execută imediat. 
Modificarea de tehnică legislativă. Plus se obligă judecătorul să elibereze mandat de 

arestare ori de cîte ori se pronunță asupra măsurii de arestare, mandat care constituie titlu 

executoriu și se înmînează părților pentru executare. Încheierile sunt acte procesuale destinate 

exclusiv materialelor dosarului și părților în proces, pe cînd mandatele sunt servite pentru a fi 

executate de oricare altă autoritate sau persoană. 
(5) Adresarea repetată cu demers privind aplicarea sau prelungirea măsurii arestării preventive sau a 

arestării la domiciliu în privința aceleiași persoane în aceeași cauză, după respingerea demersului 

precedent, se admite numai dacă apar circumstanțe noi ce servesc temei pentru aplicarea față de învinuit a 

măsurii de arestare preventivă sau a arestării la domiciliu. 

Modificarea de tehnică legislativă. 
(6) Judecătorul de instrucție este în drept să soluționeze chestiunea cu privire la necesitatea alegerii unei 

măsuri preventive mai ușoare. În cazul pronunțării hotărîrii privind liberarea provizorie a persoanei pe 

cauțiune, învinuitul este ținut sub arest pînă cînd cauțiunea stabilită de judecător nu va fi depusă la contul de 

depozit al procuraturii. 

Articolul 309. Cererea de eliberare provizorie și examinarea acesteia 

(1) Cererea de eliberare provizorie, în condițiile art.191 sau 192 poate fi depusă de către bănuit, învinuit, 

inculpat, de soțul, rudele lui apropiate în cursul urmăririi penale și în cursul judecării cauzei, pînă la 

terminarea cercetării judiciare în primă instanță. 

Modificarea în contextul excluderii instituției arestării bănuitului. Astfel, liberarea 

provizorie poate fi aplicată în situațiile cînd persoana este arestată. Avînd în vedere că 

modificările de mai sus propun excluderea posibilității arestării bănuitului, respectiv și liberarea 

provizorie nu este posibilă. La fel, chiar și în situația unui bănuit reținut, după logica 

modificărilor acesta poate fi adus în fața judecătorului de instrucție pentru arestare doar după ce 

a fost pus sub învinuire și respectiv statutul lui procesual se schimbă din bănuit în învinuit. Astfel 

și cererea de eliberare provizorie poate fi înaintată neîngrădit de către învinuit.  
(2) Cererea va cuprinde numele, prenumele, domiciliul și calitatea procesuală a persoanei care o depune, 

precum și mențiunea despre cunoașterea dispozițiilor prezentului cod privind cazurile în care se admite 

revocarea eliberării provizorii. 

(3) În cazul eliberării provizorii pe cauțiune, cererea va cuprinde și obligația depunerii cauțiunii, precum și 

mențiunea cunoașterii dispozițiilor prezentului cod privind cazurile de nerestituire a cauțiunii. 

(4) Cererea depusă la administrația locului de deținere a persoanei se remite instanței de judecată 

competente în termen de 24 de ore. 

Articolul 310. Admisibilitatea cererii de eliberare provizorie și soluționarea acesteia 

(1) Judecătorul de instrucție verifică corespunderea cererii de eliberare provizorie prevederilor art.191 sau 

192. Dacă cererea nu corespunde acestor prevederi, judecătorul de instrucție, prin încheiere, respinge 

cererea ca inadmisibilă, fără citarea părților. 
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(2) Dacă cererea corespunde cerințelor prevăzute în alin.(1) și este depusă de către bănuit, învinuit, 

judecătorul de instrucție decide admisibilitatea cererii și fixează data soluționării acesteia, cu citarea 

părților. 

(3) Dacă cererea corespunde cerințelor prevăzute în alin.(1), dar este depusă de către o persoană dintre cele 

specificate în art.309, alta decît bănuitul, învinuitul, judecătorul de instrucție, dispune aducerea bănuitului, 

învinuitului, cerîndu-i să consemneze însușirea de către el a cererii, apoi decide admisibilitatea acesteia. 

(4) La deciderea admisibilității cererii de eliberare provizorie pe cauțiune, judecătorul de instrucție 

stabilește și cuantumul cauțiunii, încunoștințînd despre aceasta persoana care a depus cererea. După 

prezentarea dovezii de depunere a cauțiunii pe contul instanței judecătorești, aceasta fixează termenul 

pentru soluționarea cererii. 

(5) La data fixată, judecătorul de instrucție judecă cererea de eliberare provizorie cu participarea 

procurorului, bănuitului, învinuitului, apărătorului și reprezentantului lui legal, precum și persoanei care a 

depus cererea. Soluționarea cererii se face după ascultarea persoanelor prezente. 

(6) Dacă cererea este întemeiată și îndeplinește condițiile legii, judecătorul de instrucție, prin încheiere 

motivată, dispune eliberarea provizorie a bănuitului, învinuitului, stabilind și obligațiile ce vor fi respectate 

de acesta. 

(7) Copia de pe încheiere sau, după caz, un extras din încheiere se trimite administrației locului de deținere 

a bănuitului, învinuitului, precum și organului de poliție în raza teritorială a căruia locuiește bănuitul, 

învinuitul. 

Modificarea de tehnică legislativă, avînd în vedere excluderea instituției arestării 

bănuitului.  

Articolul 311. Recursul împotriva încheierii judecătorului de instrucție privind aplicarea sau 

neaplicarea arestării, privind prelungirea sau refuzul de a prelungi durata ei sau privind 

liberarea provizorie sau refuzul liberării provizorii 

(1) Recursul împotriva încheierii judecătorului de instrucție privind aplicarea sau neaplicarea arestării 

preventive sau a arestării la domiciliu, privind prelungirea sau refuzul de a prelungi durata ei, privind 

liberarea provizorie sau refuzul liberării provizorii se depune de către procuror, bănuit, învinuit, apărătorul 

său, reprezentantul său legal în instanța care a adoptat încheierea ori prin intermediul administrației locului 

de deținere, în termen de 3 zile de la data adoptării încheierii. Pentru persoana arestată, termenul de 3 zile 

începe să curgă de la data înmînării copiei încheierii. 

Modificarea de tehnică legislativă, avînd în vedere excluderea instituției arestării 

bănuitului.  
(2) Administrația locului de detenție, primind recursul, este obligată să-l înregistreze și imediat să-l 

expedieze instanței care a adoptat încheierea, aducînd faptul la cunoștința procurorului. 

(3) Instanța care a adoptat încheierea, primind recursul, în termen de 24 de ore, îl trimite, cu materialele 

respective, instanței de recurs, numind data soluționării recursului și informînd despre aceasta procurorul și 

apărătorul. Instanța de recurs, primind recursul, solicită de la procuror materialele ce confirmă necesitatea 

aplicării măsurii preventive respective sau a prelungirii duratei ei. 

(4) Procurorul, primind înștiințarea despre data examinării recursului, este obligat să prezinte în instanța de 

recurs, în termen de 24 de ore, materialele respective. 

Articolul 312. Controlul judiciar al legalității încheierii privind măsurile preventive aplicate și 

prelungirea duratei lor 

(1) Controlul judiciar al legalității încheierii judecătorului de instrucție privind măsurile preventive aplicate 

și prelungirea duratei lor, adoptate în condițiile art.307-310, se efectuează de către instanța judecătorească 

ierarhic superioară într-un complet format din 3 judecători, iar în cazul Curții Supreme de Justiție, de alți 

cinci judecători a Curții Supreme de Justiție. 

Necesitatea modificării a fost explicată la modificările propuse la articolul 185 aliniatul 

(4). 
(2) Instanța de recurs judecă recursul în decurs de 3 zile din momentul primirii lui. 

(3) Controlul judiciar privind legalitatea arestării se efectuează în ședință închisă, cu participarea 

procurorului, bănuitului, învinuitului, apărătorului și a reprezentantului lui legal. Neprezentarea bănuitului, 
învinuitului care nu este privat de libertate și a reprezentantului lui legal, care au fost citați cel puțin de două 

ori în modul prevăzut de lege, precum și a învinuitului anunțat în căutare, nu împiedică examinarea 

recursului. La ședință pot fi invitați și martorii chemați de procuror, învinuit ori avocat, neprezentarea 

cărora nu împiedică examinarea recursului. 

Modificarea de tehnică legislativă, avînd în vedere excluderea instituției arestării 

bănuitului.  
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În ce privește citarea învinuitului neprivat de libertate, se propune includerea citației de 

două ori, pentru a asigura o certitudine că dreptul învinuitului de a fi prezent a fost respectat dar 

și pentru a institui o garanție suplimentară în favoarea instanței de recurs că aceasta a făcut totul 

posibil de a asigura prezența învinuitului. În practică deseori, neprezente în recurs a învinuitului 

neprivat de libertate este utilizată de partea acuzării ca fiind un motiv suplimentar pentru a pleda 

pentru schimbarea măsurii preventive în arest. Se întîmplă deseori că datorită urgenței examinării 

recursurilor, în special a procurorului prin care se solicită schimbarea măsurii non-privative de 

libertate aplicate de judecătorul de instrucție, procedura de citare nu este în mod propriu 

îndeplinită. Prin urmare o a două șansă de a se prezenta pentru învinuit va fi mai optimă pentru a 

se convinge de un comportament procedural de rea credință a acestuia dacă acesta nu se prezintă 

nici a doua oară.   

În ce privește situația unui învinuit anunțat în căutare această situație a fost omisă în textul 

în redacția actuală.  

Cît privește posibilitatea invitării martorilor această situație a fost explicată la prevederile 

articolului 308. 
(4) La deschiderea ședinței de judecată în instanța de recurs, președintele ședinței anunță ce recurs va fi 

examinat, concretizează dacă persoanelor prezente la ședință le sînt clare drepturile și obligațiile lor. După 

aceea recurentul, dacă participă la ședință, argumentează recursul, apoi sînt audiate celelalte persoane 

prezente în ședință. 

(5) În urma controlului judiciar efectuat, instanța de recurs pronunță una din următoarele decizii: 

1) admite recursul prin: 

a) anularea măsurii preventive dispuse de judecătorul de instrucție sau anularea prelungirii duratei acesteia 

și, dacă este cazul, eliberarea persoanei de sub arest; 

b) aplicarea măsurii preventive respective care a fost respinsă de judecătorul de instrucție, cu eliberarea 

mandatului de arestare ori de prelungirea arestării sau aplicarea unei alte măsuri preventive, la alegerea 

instanței de recurs, însă nu mai aspră decît cea solicitată în demersul procurorului, sau cu prelungirea 

duratei măsurii respective; 

Modificarea este propusă în contextul explicațiilor la modificarea Articolului 308 aliniatul 

(4) în ce privește mandatul de arest și mandatul de prelungire a arestului.  
2) respinge recursul. 

(6) În cazul în care în ședința de judecată nu au fost prezentate materiale ce confirmă legalitatea aplicării 

măsurii preventive respective sau prelungirii duratei ei, instanța de recurs pronunță decizia de anulare a 

măsurii preventive dispuse sau, după caz, a prelungirii duratei ei și eliberează persoana reținută sau 

arestată. 

(7) Copia de pe decizia instanței de recurs sau, după caz, mandatul de arestare ori de prelungirea arestării 

se înmînează procurorului și bănuitului, învinuitului imediat, iar dacă a fost pronunțată o decizie prin care a 

fost anulată măsura preventivă sau anulată prelungirea duratei acesteia, copia de pe decizie se expediază în 

aceeași zi mandatul respectiv se transmite neîntîrziat la locul de deținere a persoanei arestate sau, respectiv, 

la secția de poliție de la locul de trai al bănuitului, învinuitului. Dacă persoana în privința căreia a fost 

anulată arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu ori care a fost eliberată provizoriu, participă la 

ședința de judecată, ea se eliberează imediat din sala de ședință. 

Modificarea la fel presupune adaptarea la excluderea instituției arestării bănuitului, și 

introducerea sistemului de mandat judecătoresc cu privire la aplicare, prelungire, revocare sau 

înlocuire a arestului. Explicații de rigoare pot fi găsite la modificările propuse la articolul 308 

aliniatul (4). 
(8) În caz de respingere a recursului, examinarea unui nou recurs privind aceeași persoană în aceeași cauză 

se admite la fiecare prelungire a duratei măsurii preventive respective sau la dispariția temeiurilor deținerii 

preventive care au servit aplicării sau prelungirii arestului. 

Modificarea de tehnică legislativă.  

Articolul 313. Plîngerea împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală 

și ale organului care exercită activitate specială de investigații 

(1) Plîngerile împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care 

exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, 

apărător, partea vătămată, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile și interesele 

legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu 
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rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plîngerea sa de la procuror 

în termenul prevăzut de lege. 

(2) Persoanele indicate în alin.(1) sînt în drept de a ataca judecătorului de instrucție: 

1) refuzul organului de urmărire penală: 

a) de a primi plîngerea sau denunțul privind pregătirea sau săvîrșirea infracțiunii; 

b) de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege; 

c) de a începe urmărirea penală; 

d) de a elibera persoana reținută ilegal;  

e) de a elibera persoana deținută cu încălcarea perioadei de reținere sau arestului. 

Modificarea propune un remediu pentru detenția ilegală, o obligație în sensul Articolului 5 

§ 5 din Convenție. Hotărîrea judecătorului de instrucție în acest sens va servi temei pentru 

adresarea unor acțiuni civile potrivit articolelor 524-525 și a Legii 1545. 

Titlul II JUDECATA 

Capitolul I CONDIȚIILE GENERALE ALE JUDECĂRII CAUZEI 

…. 

Articolul 341. Felurile hotărîrilor instanței de judecată 

(1) Instanța de judecată, la înfăptuirea justiției în cauzele penale, adoptă sentințe, decizii, hotărîri și 

încheieri precum și emite mandate. 

Modificarea în contextul introducerii sistemului de mandat judecătoresc.  
(2) Hotărîrea prin care cauza penală se soluționează în fond de prima instanță se numește sentință. 

(3) Hotărîrea prin care instanța se pronunță asupra apelului, recursului, recursului în anulare, precum și 

hotărîrea pronunțată de instanța de apel și de recurs la rejudecarea cauzei, se numesc decizii. 

(5) Toate celelalte hotărîri date de instanțe în cursul judecării cauzelor se numesc încheieri. 

(6) Mandat judecătoresc se emite în situațiile prevăzute de prezentul cod și constituie un extras relevant al părții 

dispozitive a hotărîrii judecătorești la care se referă. 

Modificarea în contextul introducerii sistemului de mandat judecătoresc.  
… 

Capitolul IX ASISTENȚA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 

Articolul 547. Arestarea persoanei în vederea extrădării 

(1) După primirea cererii de extrădare, Procuratura Generală sau, după caz, Ministerul Justiției va lua 

neîntîrziat măsuri, în condițiile prezentului cod, pentru arestarea preventivă a persoanei a cărei extrădare se 

cere. Termenul aflării persoanei sub arest preventiv nu poate depăși 180 de zile 12 luni din momentul 

reținerii și pînă la predarea părții solicitante. 

Modificarea propune de a majora termenul de arest în vederea extrădării,  deoarece deseori 

procedurile de transfer și transmitere a persoanei statului care a cerut extrădarea pot depăși 180 

de zile, inclusiv datorită exercitării dreptului persoanei arestate în privința extrădării de a cere 

azil. În aceste din urmă situații, exercitarea efectivă a transferului este subminată pînă cînd nu se 

examinează cereri de azil durata cărora poate depăși acest termen. Plus, termenul de 12 luni este 

un termen constituțional (articolul 25 din Constituție) și în orice situație majorarea lui este una 

compatibilă.  

CONCLUZII ȘI PROPUNERI CONCEPTUALE 

Se propune modificarea substanțială a mai multor norme și înlăturarea deficiențelor 

constatate prin aplicarea prevederilor CPP în practică, care generează multiple încălcări 

recunoscute de Curtea Europeană în cazurile împotriva Republicii Moldova. Aceste modificări 

privesc în principal următoarele aspecte: 

- Adaptarea prevederilor CPP la prevederile Articolului 25 din Constituție în special în ce 

privește respectarea termenului de 12 de luni de arest preventiv prevăzut în aliniatul (4) al acestui 

articol.  

- Adaptarea normelor din Cod la cerințele motivării și justificării arestului preventiv de 

către procurori în demersurile sale așa și în hotărîrile instanțelor de judecată. 

- Includerea unor noi criterii și motive de apreciere a necesității arestării (precum pericolul 

public sau proporționalitatea).  
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- Clarificarea unor prevederi a instituției reținerii prin includerea mai multor situații și 

persoane care efectiv sunt supuse reținerii dar uneori reținerea lor nu poate fi formalizată în 

modul corespunzător (spre exemplu persoanele supuse extrădării sau persoanele care înaintea 

arestării au fost efectiv privați de libertate participînd la o măsură de urmărire penală dar 

termenul acesta nefiind inclus în perioada de reținere).  

- Excluderea instituției de arestare a bănuitului ca una arhaică și inutilă. Aplicarea arestului 

va rămîne exclusiv în privința învinuitului sau inculpatului, cu toate consecințele care decurg din 

aceasta privind consistența bănuielilor rezonabile și temeiniciei acuzațiilor.  

- Clarificarea aspectelor procedurale și a drepturilor părților la procedura judiciară de 

aplicare, prelungire a arestului, cum ar fi posibilitatea de chemare a martorilor sau obligarea 

procurorului de a prezenta probe care cît confirmă așa și infirmă temeiurile arestului. La fel s-a 

clarificat procedura de prezentare a materialelor și probelor și a demersului cu privire la arest, 

care vor trebui să fie prezentate în avans părții apărării. 

- Mai multe clarificări cu privire la obligațiile motivării hotărîrilor judecătorilor a arestului, 

în special la etapa prelungirii arestului, dar și instituirea unor proceduri prin care și instanțele de 

apel și Curtea supremă de justiție să fie în drept să aplice standardele în materia dreptului la 

libertate și siguranță ca instanțe de recurs. 

- Consolidarea instituției mandatului judecătoresc ca un titlu executoriu veritabil în materia 

procedural penală și în special în materia de arest, prelungire etc. 

- În final, s-au extins competențele procurorului în materia revocării arestului odată cu 

dispariția temeiurilor și justificării arestului dar și la încetarea de drept a arestului. 

Toate modificările propuse sunt descrise și motivate mai sus cu referință la denumirea 

articolelor și textelor în ordinea cum acestea pot fi propuse în proiectul de lege. 

 


