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Rezumat: Recunoscute și incluse de doctrină în categoria celor mai dure măsuri preventive - fie datorită 

caracterului efectiv de constrângere a libertății de mișcare a persoanei fizice suspectă/inculpată pentru comiterea de 

infracțiuni, fie ca urmare a raportării la celelalte măsuri preventive - instituțiile subiect al prezentei lucrări au cunoscut 

modificări substanțiale de conținut, în raport cu dispozițiile din vechiul cod de procedură penală [1]. Din aceste motive 

apreciem că se impune analizarea detaliată, atât a condițiilor generale și specifice necesare a fi întrunite pentru a se 

putea dispune vreuna dintre măsurile preventive individualizate, cât mai ales a momentelor procesuale și a procedurii de 

urmat, având în vedere reglementările în ansamblu din Noul Cod de procedură penală (prescurtat Cpp)[2]. Nu a fost 

omisă nici prezentarea și detalierea situațiilor ce pot crea confuzie sub aspect terminologic (noțiunea de reținere, spre 

exemplu) prin raportare la alte instituții din Cpp sau legi speciale ce utilizează termeni identici/asemănători, precizarea 

drepturilor și obligațiilor suspectului/inculpatului, organelor judiciare, inclusiv analogia cadrului normativ intern cu 

practica  judiciară rezultată din interpretarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, având în vedere faptul că 

măsurile în cauză afectează unul dintre drepturile fundamentale ale omului - dreptul persoanei la libertate fizică. Fără a 

avea pretenția analizării exhaustive a aspectelor referitoare la cele două instituții, prezenta lucrare se dorește a fi un 

material de sinteză și reflexie, al cărui efect principal trebuie să se materializeze în cunoașterea, înțelegerea și 

interpretarea cât mai corectă a normelor în domeniu.  

 

Cuvinte cheie: reținere; arestare preventivă; organe judiciare; condiții; procedură. 

 

 

Introducere 

 

Importanța măsurilor preventive în ansamblu nu poate fi înțeleasă fără a face trimitere la dispozițiile 

constituționale [3] și la cele conținute în instrumentele regionale fundamentale în materia drepturilor omului 

[4], ținând cont de specificul acestora - subliniat anterior - de afectare a  inviolabilității persoanei. 

În privința cadrului normativ, aceste instituții - parte a măsurilor procesuale - sunt prevăzute în Partea 

generală, Titlul V, Capitolul I, art. 202-244 Cpp (aplicabile persoanelor fizice), respectiv Partea specială, Titlul 

IV, Capitolul II, art. 493 (aplicabile persoanelor juridice).  

Reglementate drept instituții cu caracter de constrângere, rolul acestora este de a împiedica suspectul 

sau inculpatul să întreprindă ori să desfășoare anumite activități, care ar avea efect negativ atât asupra 

desfășurării procesului penal, cât și în privința atingerii scopului acestuia, așa cum este prevăzut în art. 1 Cpp. 

De asemenea, pentru a se asigura de respectarea strictă a dispozițiilor legale, ce permit luarea acestor categorii 

de măsuri procesuale, legiuitorul a instituit anumite garanții, concretizate în condițiile generale și specifice ce 

trebuie îndeplinite, cumulativ, pentru a se putea dispune vreuna dintre măsurile preventive. 

 

1. Reținerea suspectului/inculpatului şi procedura reţinerii 

 

Prevăzută drept prima dintre măsurile preventive, în ordinea enumerării, de la art. 202, alineat 4 Cpp, 

pentru luarea acestei măsuri trebuie să fie îndeplinite condițiile general-valabile, stipulate în art. 202, alineatele 

1-3 Cpp, legiuitorul reglementând și anumite condiții specifice, valabile însă doar în situația minorilor - autori 

de infracțiuni sau a faptelor penale comise în fața completului de judecată (infracțiunile de audiență). 

 

Condițiile generale ale reţinerii, sunt următoarele: 

 

a) să existe probe sau indicii temeinice, din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a 

săvârșit o infracțiune (conform art 202, alineat 1, teza I, Cpp); 

b) să fie începută urmărirea penală, atât cu privire la faptă, cât și față de autorul infracțiunii (care 

devine astfel suspect), ori să se fi pus în mișcare acțiunea penală față de acesta din urmă (care devine inculpat). 

Precizăm că începerea urmăririi penale față de suspect, poate fi dispusă atât de către procuror, cât și de către 
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organele de cercetare penală, acestea din urmă având obligația informării procurorului de supraveghere despre 

aceasta (conform art. 203, alineat 1, coroborat cu art. 300 alineat 2 și art. 305 alineatele 1,3 Cpp); 

c) măsura reținerii să fie necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al 

împiedicării sustragerii suspectului sau inculpatului de la urmărire penală sau de la judecată, ori al prevenirii 

săvârșirii unei alte infracțiuni (conform art. 202, alineat 1, teza finală Cpp); 

d) să nu existe vreo cauză care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, 

prevăzute de art. 16 Cpp (conform art. 202, alineat 2 Cpp); 

e) măsura reținerii să fie proporțională cu gravitatea acuzației adusă suspectului/inculpatului, și 

să fie necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea ei (conform art. 202, alineat 3 Cpp); 

f) suspectul sau inculpatul să fie audiat în prealabil, în prezența unui avocat ales sau numit din 

oficiu (conform art. 209, alineat 5 Cpp); 

 

Pe lângă aceste condiții generale, reținerea unei persoane minore (între 14 și 18 ani) trebuie să se facă 

doar în mod excepțional (aceasta întrucât trebuie avute în vedere și dispozițiile Titlului V, Capitolul I din noul 

Cod penal, referitoare la regimul răspunderii penale a minorului) și doar dacă, efectele pe care le-ar avea 

privarea de libertate asupra personalității minorului, nu sunt disproporționate față de scopul urmărit prin 

dispunerea reținerii. De asemenea, conform art. 360 Cpp, în cazul infracțiunilor de audiență, dacă președintele 

completului constată săvârșirea unei fapte penale în cursul ședinței de judecată, și îl identifică pe făptuitor, 

întocmește o încheiere de ședință (care, în opinia noastră, echivalează cu un act de autosesizare/sesizare din 

oficiu) pe care trebuie să o trimită procurorului. Cum procurorul este obligat să participe la toate cauzele aflate 

pe rolul instanțelor (conform art. 353, alineat 9 și art. 363 Cpp) poate declara că începe urmărirea penală, pune 

în mișcare acțiunea penală și îl poate reține pe suspect sau inculpat, chiar fără audierea prealabilă a acestuia în 

prezența unui avocat, după cum corect s-a apreciat [5]. Argumentăm această idee prin faptul că, din punct de 

vedere procesual-penal (inclusiv al practicii judiciare propriu-zise), restabilirea ordinii și solemnității ședinței 

de judecată reprezintă un obiectiv primordial. In plus, ar fi aproape irealizabil din punct de vedere practic, să 

se audieze suspectul sau inculpatul, în sala de ședință, prealabil momentului reținerii, în prezența unui avocat, 

având în vedere faptul că măsura preventivă în cauză trebuie dispusă de procuror (conform art. 360, alineat 2 

Cpp). Acest fapt nu elimină dreptul persoanei reținute, de a beneficia de avocat (conform art. 89, alineat 2 

Cpp), echivalent cu obligația procurorului de a numi un avocat din oficiu (dacă nu există un avocat ales ori 

acesta nu s-a prezentat în termen la procuror), însă doar în ceea ce privește procedura efectivă de reținere care, 

din punct de vedere temporal, este ulterioară momentului audierii suspectului/inculpatului, conform art. 209, 

alineat 5 Cpp. 

 

Înainte de a prezenta procedura efectivă a reținerii, considerăm că se impun a fi făcute anumite 

precizări, în ceea ce privește deosebirea acestei măsuri preventive, de alte activități judiciare/extrajudiciare cu 

care se poate confunda, sub aspectul identității/asemănării terminologice sau al perioadei pentru care se poate 

dispune [6]. Astfel, reținerea nu trebuie confundată cu: 

- conducerea unor persoane suspecte la sediul unităților de poliție, conform art. 31, alineat 1, litera 

„b” din Legea nr. 218/2002, și limitarea libertății de mișcare a acesteia pentru cel mult 24 de ore 

(sau până la stabilirea identității), ca măsură administrativă; 

- prinderea, imobilizarea și conducerea la sediul unității de poliție a persoanelor ce comit fapte 

penale, în conformitate cu art. 31, alineat 1, lit. „k” din același act normativ și art. 27, alineat 1, 

litera „e” din Legea nr. 550/2004. De altfel, legiuitorul, în art. 209, alineat 3, teza finală a 

reglementat sui generis interpretarea distinctă a acestor activități; 

- aducerea suspectului sau inculpatului în fața organelor judiciare în baza unui mandat, conform art. 

265 Cpp (perioadă care nu este inclusă în timpul prevăzut pentru reținere, conform art. 209, alin. 

4, coroborat cu art. 265, alineat 12 Cpp); 

- prinderea făptuitorului (inclusiv imobilizarea/limitarea libertății de mișcare a acestuia) conform 

art. 61, alineat 2 și 62, alineat 3 Cpp ; 

- reținerea făptuitorului, în sensul împiedicării acestuia de a fugi, conform art. 310, alineat 2, Cpp; 

 

Art. 209 Cpp prevede procedura ce trebuie respectată în situațiile în care se dispune reținerea. Din 

punctul nostru de vedere, în vederea reţinerii suspectului/inculpatului, legiuitorul a prevăzut trei categorii de 

activități, cărora le corespund, etapizat, anumite drepturi și obligații, astfel: 
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1. În prima categorie am inclus activitățile anterioare/premergătoare reținerii, care constau în: 

- identificarea/stabilirea identității suspectului sau inculpatului și chemarea acestuia la organul 

de urmărire penală (sau depistarea și prinderea acestuia, dacă se sustrage ori încearcă să fugă/este fugit); 

- audierea suspectului sau inculpatului de către organul de urmărire penală, în prezența 

avocatului ales sau numit din oficiu (conform procedurii de la art. 107-110 Cpp, și cu respectarea art. 209, 

alineatele 7-9 Cpp); 

 

2. A doua categorie include activităţi propriu-zise privind reținerea, care cuprind: 

- întocmirea ordonanței (actul procesual prin intermediul căruia se dispune reținerea, conform art. 

209, alineat 10 Cpp); 

- înmânarea unui exemplar al ordonanței și aducerea la cunoștință, de îndată, în limba pe care o 

înțelege, a infracțiunii de care este suspectat și motivele reținerii (conform art. 209, alineatele 2 și 11, Cpp); 

- comunicarea, în scris și sub semnătură, a drepturilor prevăzute de art. 83 și art. 210, alineatele 1 

și 2 Cpp, respectiv dreptul de acces la asistență medicală de urgență, durata maximă pentru care se poate 

dispune măsura și dreptul de a face plângere împotriva măsurii (conform art. 209, alineat 17 Cpp). Dacă cel 

reţinut refuză sau nu poate să semneze comunicarea se va încheia un proces verbal; 

 

3. A treia categorie include activități ulterioare reținerii, respectiv: 

- informarea persoanei reținute că are dreptul de a încunoștiința, personal ori prin intermediul 

organului judiciar care a dispus măsura, un membru al familiei sau altă persoană desemnată, despre luarea 

măsurii reţinerii și despre locul unde acesta este reținut; 

- dacă persoana reținută este un minor, este obligatorie încunoștiințarea reprezentantului legal sau 

a persoanei în îngrijirea căreia se află; 

- dacă cel reținut nu este cetățean român, acesta are dreptul de a solicita încunoștiințarea misiunii 

diplomatice ori a oficiului consular al statului al cărui cetățean este sau, după caz, a unei organizații 

internaționale umanitare (dacă nu dorește să beneficieze de asistența autorităților din țara sa de origine);  

- dacă persoana în cauză are statut de refugiat, ori se află sub protecția unei organizații 

internaționale, are dreptul de a informa sau a solicita informarea unei asemenea autorități. Referitor la aceste 

categorii de persoane, Inspectoratul General pentru Imigrări (din subordoninea Ministerului Afacerilor Interne, 

inclusiv structurile sale teritoriale,) trebuie informat, întotdeauna, din oficiu, de către organele judiciare 

(conform art. 210, alineatele 1 și 2, respectiv art. 243, alineat 4 Cpp); 

Dacă există motive temeinice sau excepționale care să impună întârzierea încunoștiințării (de 

regulă argumente ce țin de modul de desfășurare/realizare a anchetei) ori refuzul exercitării dreptului de a face 

personal încunoștiințarea, aceasta poate fi întârziată, pentru cel mult 4 ore, iar dacă şi informarea personală 

este refuzată, trebuie consemnată argumentat/motivat într-un proces verbal (conform art. 210, alineatele 5 și 6 

Cpp). 

 

După cum am menționat anterior, reținerea se dispune prin ordonanță, pentru cel mult 24 de ore, de 

către organele de cercetare penală sau procuror. Dacă actul procesual este întocmit de un organ de cercetare 

penală, acesta trebuie să-l informeze despre măsură pe procurorul care exercită supravegherea sa, de îndată și 

prin orice mijloace (conform art. 209, alineat 13, Cpp). 

 

În durata reținerii nu se include timpul strict necesar conducerii suspectului/inculpatului la sediul 

organului judiciar (art. 209, alineat 3, teza a -II-a). Dacă persoana ce urmează a fi reținută a fost adusă în baza 

unui mandat de aducere, în calculul celor 24 de ore nu este inclusă perioada cât s-a aflat sub puterea acestui 

mandat - care nu poate depăși 8 ore (conform art.  265, alineat 12, Cpp), de la expirarea acestora urmând a se 

calcula termenul maxim de 24 de ore specific reţinerii. 

 

Dacă, ulterior reținerii, și în cadrul termenului maxim de 24 de ore, suspectul/inculpatul va fi 

mutat/transferat în altă locație, obligațiile menționate anterior privind informarea familiei/a reprezentanților 

legali/a reprezentanței diplomatice sau altor autorități, rămân în sarcina organului judiciar care a dispus măsura 

în ceea ce privește noua locație. 

 

Conform art. 209, alineat 12 Cpp, organul de urmărire penală decident are dreptul să procedeze la 

fotografierea și amprentarea persoanei reținute (informaţii ce vor fi introduse ulterior într-o bază de date 

națională). 
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Împotriva ordonanței de reținere se poate face plângere, înaintea expirării celor 24 de ore. Dacă 

măsura a fost dispusă de un organ de cercetare penală, plângerea se poate face la procurorul care 

supraveghează urmărirea penală. Dacă reținerea a fost dispusă de un procuror, plângerea se poate face la prim-

procurorul parchetului sau la procurorul ierarhic superior (procuror șef, procuror general, procuror șef secție, 

în funcție de structura de parchet competentă). Dacă se constată că reținerea a fost luată cu încălcarea 

prevederilor legale sau dacă nu mai există temei care să justifice privarea de libertate, măsura preventivă va fi 

revocată prin ordonanță (conform art. 207, alineatele 14 și 15 Cpp). 

 

Reținerea încetează de drept la expirarea termenului pentru care a fost dispusă, suspectul/inculpatul 

urmând a fi pus în libertate, dacă nu este arestat în altă cauză/în cauză. 

 

Conform art. 209, alineat 16 Cpp, procurorul sesizează judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța 

competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive față de inculpatul reținut, cu cel puțin 6 ore înaintea 

expirării duratei reținerii. În opinia noastră acest text este de strictă interpretare, în sensul în care această 

obligație este în sarcina procurorului (de supraveghere a urmăririi penale sau care exercită urmărirea penală 

proprie) în toate cazurile în care față de cel reținut este pusă în mișcare acțiunea penală. Argumentele care stau 

la baza susținerii sunt următoarele: 

- termenul folosit de legiuitor nu are caracter dispozitiv (nefolosindu-se expresii de genul „poate 

sesiza”, „dacă apreciază necesar”, etc., în teza inițială a art. 209, alineat 16 Cpp), deoarece este utilizat 

imperativul „sesizează”; 

- persoana la care se referă legiuitorul este „inculpatul” și nu suspectul, ceea ce înseamnă că 

există probe, și nu doar indicii temeinice, privind comiterea faptei penale de către acesta; 

- judecătorul de drepturi și libertăți verifică, cu această ocazie (în baza prerogativelor conferite de 

art. 53 Cpp), dacă sunt îndeplinite condițiile necesare dispunerii arestării preventive (ori poate stabili o altă 

măsură preventivă mai „blândă”). Dacă propunerea de arestare preventivă este respinsă, judecătorul de 

drepturi și libertăți poate dispune punerea în libertate a inculpatului reținut, ori aplicarea uneia dintre măsurile 

preventive prevăzute la art. 202, alineatul 4, literele „b-d” Cpp (controlul judiciar, controlul judiciar pe 

cauțiune sau arestul la domiciliu), în conformitate cu art. 227, alineatele 1 și 2, Cpp. Aceste măsuri nu pot 

înlocui reținerea, aplicarea lor realizându-se după expirarea perioadei maxime pentru care a fost dispusă 

reținerea; 

- nu în ultimul rând, chiar dacă art. 5, paragraful 3, din Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului (în continuare CEDO), prevede doar dreptul persoanei arestate sau deținute în condițiile paragrafului 

1, litera „c”, de a fi adusă de îndată, înaintea unui judecător sau a altui magistrat, împuternicit prin lege cu 

exercitarea atribuțiilor judiciare (nu și a persoanei reținute), considerăm, în continuarea celorlalte argumente 

anterior formulate, că imperativitatea sesizării judecătorului de drepturi și libertăți, conform art. 209, alineat 16 

Cpp, reprezintă o garanție suplimentară oferită inculpatului reținut, având în vedere și faptul că în accepțiunea 

Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare Curtea), organele de urmărire penală nu fac parte din 

categoria „judecătorilor” sau a „magistraților împuterniciți prin lege cu exercitarea atribuțiilor judiciare” [7]. 

 

2. Arestarea preventivă a inculpatului şi condiţiile acesteia 

 

Apreciată, pe bună dreptate, ca fiind cea mai dură dintre măsurile preventive, pentru a se putea dispune 

arestarea preventivă este necesară îndeplinirea a două categorii de condiții strict reglementate, ce trebuie 

coroborate cu existența unora dintre cazurile expres stipulate de art. 223 Cpp. 

Astfel, prima categorie de condiții și situații, le întâlnim reglementate de art. 223, alineat 1, literele „a-

d” Cpp, care nu au legătură cu pericolul pentru ordinea publică al faptei, iar cea de-a doua categorie - strâns 

legate de aprecierea acestui pericol - sunt prevăzute de art. 223, alineat 2 Cpp. 

 

A. Condiții sine qua non alternative/cumulative, necondiționate de pericolul pentru ordinea publică 

pe care îl prezintă inculpatul, respectiv: 

 

- să existe probe (nu indicii temeinice), din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că inculpatul 

(nu suspectul) a săvârșit o infracțiune (conform art. 223, alineat 1, teza I Cpp); 

- să nu existe vreo cauză care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, 

pentru infracţiunea săvârşită de inculpat, dintre cele prevăzute de art. 16 Cpp (condiţie general valabilă, pentru 

oricare dintre măsurile preventive, conform art. 202, alineat 2 Cpp); 
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- faţă de autorul faptei penale să se fi pus în mişcare acţiunea penală, pentru infracţiunea 

săvârşită (textul art. 223, alineat 1 Cpp foloseşte noţiunea de inculpat, nu suspect); 

- să existe una dintre următoarele situaţii (prevăzute de art. 223, alineat 1, litera „a-d” Cpp): 

* inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărire penală sau de la 

judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte (litera „a”); 

* inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un 

expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloacele materiale de probe sau să determine o 

altă persoană să aibă un asemenea comportament (litera „b”); 

* inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate ori încearcă o înţelegere frauduloasă 

cu aceasta (litera „c”); 

* există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, 

inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni (litera „d”); 

Condiţiile de mai sus apreciem că au caracter alternativ/cumulativ, având în vedere exprimarea 

folosită de legiuitor „şi există una dintre următoarele situaţii”, ceea ce înseamnă că este suficientă existenţa 

vreuneia dintre cazurile enumerate anterior, pentru a se putea dispune arestarea preventivă, neeliminând 

posibilitatea întrunirii a două sau a tuturor posibilităţilor stipulate de art. 223, alineat 1, litera „a-d” Cpp, 

într-un caz concret, ceea ce permite, cu atât mai mult, organelor judiciare competente să dispună arestarea 

preventivă a inculpatului. 

 

B. Condiţii imperative, determinate de pericolul pentru ordinea publică al inculpatului (conform art. 

223, alineat 2 Cpp), respectiv: 

 

a) să existe probe din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit: 

- o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau 

moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, 

o infracţiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, 

falsificare de monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o 

infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin mijloace de comunicare electronică; sau, 

- o altă infracţiune, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare; 

Menţionăm că, pentru prima categorie de infracţiuni, legiuitorul nu a condiţionat pedeapsa prevăzută 

de lege, fiind suficient ca infracţiunea respectivă să facă parte din acea categorie sau grupă de infracţiuni, însă 

în cazul celorlalte infracţiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, condiţia imperativă este strâns 

legată de maximul special al pedepsei prevăzute, care trebuie să fie egal sau mai mare de 5 ani. 

 

b) să nu existe vreo cauză care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, dintre 

cele prevăzute de art. 16 Cpp (condiţie general valabilă conform art. 202, alineat 2 Cpp); 

 

c) pentru infracţiunea comisă să se fi pus în mişcare acţiunea penală; 

 

d) privarea de libertate a inculpatului să fie necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru 

ordinea publică (teza finală a art. 223, alineat 2 Cpp), pericol care se apreciază în funcţie de gravitatea faptei, 

modului şi circumstanţelor de comitere a acesteia, anturajul şi mediul din care provine inculpatul, 

antecedentele penale şi alte împrejurări personale [8]; 

 

e) măsura arestării preventive să fie necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului 

penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărire penală sau judecată, ori al prevenirii săvârşirii unei 

alte infracţiuni (condiţie general valabilă, conform art. 202, alineat 1 Cpp); 

 

f) măsura arestării să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse inculpatului şi necesară pentru 

realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia (condiţie general valabilă, conform art. 202, alineat 3 

Cpp); 

 

g) audierea prealabilă a inculpatului, în prezenţa unui avocat (ales sau numit din oficiu), conform 

art. 225, alineatele 5, 7, 8 şi art. 238, alineat 1, teza finală Cpp. Excepţii privind audierea prealabilă: când 

inculpatul lipseşte nejustificat, este dispărut, se sustrage, nu se poate sau nu poate fi adus în faţa judecătorului 

din cauza stării de sănătate,  cauză de forţă majoră sau stare de necesitate (conform art. 225, alineat 4 Cpp). De 
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asemenea, conform art 225, alineat 8 Cpp, o altă excepţie de la obligativitatea audierii prealabile a inculpatului 

o reprezintă, opţiunea acestuia pentru dreptul la tăcere. 

  

În cazul inculpaţilor minori, arestarea preventivă a acestora se poate dispune în aceleaşi condiţii ca la 

reţinerea lor. 

 

3. Procedura şi momentele procesuale ale arestării preventive 

 

Articolul 203, alineat 3 Cpp (cu trimitere la art. 204, alineat 4, litera „e” Cpp), prevede că această 

măsură preventivă poate fi luată atât în cursul urmăririi penale, cât şi în procedura de cameră preliminară sau 

în faza de judecată. 

 

3.1. Arestarea preventivă în faza de urmărire penală 

 

În acest moment procesual, propunerea de luare a măsurii arestării preventive incumbă procurorului, 

care trebuie să întocmească un referat motivat (cu referire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi 

necesitatea luării măsurii) pe care să-l înainteze judecătorului de drepturi şi libertăţi competent (fie de la 

instanţa  căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, fie de la instanţa corespunzătoare în 

grad instanţei căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă - în a cărei circumscripţie se află 

locul de reţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte 

procurorul care a întocmit propunerea), împreună cu dosarul cauzei sau copii numerotate şi certificate de pe 

actele dosarului, ori doar de pe actele care au legătură cu propunerea formulată (conform art. 224 Cpp). Dacă 

inculpatul a fost în prealabil reţinut, sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi trebuie să se facă cu cel 

puţin 6 ore înaintea expirării duratei reţinerii - aspect ce trebuie coroborat cu precizările de la reţinere. 

Primind propunerea, judecătorul de drepturi şi libertăţi fixează data şi ora la care soluţionarea va avea 

loc, comunicându-le atât procurorului (care este obligat să asigure prezența inculpatului reţinut), cât şi 

avocatului (ales sau din oficiu) al inculpatului - căruia trebuie să-i fie asigurată posibilitatea studierii dosarului, 

înaintea începerii şedinţei de judecată. Aceasta are loc în camera de consiliu. 

Soluţionarea propunerii se face numai în prezenţa inculpatului. Excepţii: când inculpatul lipseşte 

nejustificat, este dispărut, se sustrage, nu se poate sau nu poate fi adus în faţa judecătorului din cauza stării de 

sănătate, cauză de forţă majoră sau stare de necesitate.  

Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii. Ascultarea inculpatului şi 

audierea acestuia, dacă este prezent, sunt de asemenea obligatorii (exceptând situaţia când uzează de dreptul la 

tăcere). 

Dezbaterea propunerii are ca moment de început cuvântul procurorului, urmat de cel al avocatului 

inculpatului şi al inculpatului. 

 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi deliberează şi consemnează soluţia în minută, putând dispune: 

a) admiterea propunerii, întocmirea mandatului de arestare preventivă şi încunoştiinţarea 

inculpatului, în limba pe care o înţelege, despre motivele arestării, înmânându-i şi un exemplar al mandatului. 

De asemenea, inculpatului trebuie să i se comunice, în scris şi sub semnătură (dacă nu poate ori refuză să 

semneze se va încheia un proces verbal) drepturile prevăzute la art. 228, alineat 2 Cpp. Obligaţia de 

încunoştiinţare a unui membru de familie, ori a unei persoane desemnată de inculpat, despre luarea măsurii şi 

locul de deţinere, sunt în sarcina judecătorului de drepturi şi libertăţi. În plus, drepturile persoanei reţinute, 

dacă nu este cetăţean român, sunt valabile şi în cazul arestării preventive (încunoştiinţarea misiunii 

diplomatice ori oficiului consular, a unei organizaţii internaţionale etc.). Schimbarea locului de arest creează 

obligaţia încunoştiinţării aceloraşi categorii de persoane/instituţii. Modul de realizare se consemnează într-un 

proces-verbal. Când măsura a fost luată faţă de un inculpat în a cărui ocrotire se află un minor, o persoană pusă 

sub interdicţie, o persoană căreia i s-a instituit tutela sau curatela, ori o persoană care, datorită vârstei, bolii sau 

altei cauze, are nevoie de ajutor, o autoritate competentă (de regulă serviciile/birourile de asistenţă socială) 

este încunoştiinţată de îndată, în scopul luării măsurilor legale de ocrotire. Obligaţia revine judecătorului de 

drepturi şi libertăţi care a luat măsura arestării preventive, activitatea fiind consemnată într-un proces-verbal. 

b) respingerea propunerii, când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru admiterea acesteia, şi 

dispunerea punerii în libertate a inculpatului reţinut în prealabil (conform art. 227, alineat 1 Cpp); 

c) respingerea propunerii şi luarea unei alte măsuri preventive (controlul judiciar, controlul 

judiciar pe cauţiune sau arestul la domiciliu) - conform art. 227, alineat 2 Cpp; 
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Oricare ar fi vreuna dintre cele trei situaţii, judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să întocmească  şi 

o încheiere motivată în legătură cu soluţia dispusă. 

 

Arestarea preventivă se dispune pe o perioadă de cel mult 30 de zile, fără posibilitatea deducerii 

duratei reţinerii din cea a arestării preventive. Mandatul de arestare emis în lipsă, poate fi executat şi prin 

pătrunderea în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, ori în sediul unei  persoane 

juridice fără a avea acordul reprezentantului legal al acesteia (conform art. 231 Cpp care detaliază modul de 

executare al mandatului emis în lipsă.) 

 

Prelungirea arestării preventive, se face în condiţiile art. 234-235 Cpp, pentru o durată de cel mult 30 

de zile şi cu procedură identică.  

 

Durata totală a arestării preventive, în faza de urmărire penală, nu poate depăşi un termen rezonabil şi 

niciodată mai mult de 180 de zile (conform art. 236, alineat 4 Cpp, în acord şi cu art. 23, alineat 5 din 

Constituţia României). 

 

Împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi, privind dispunerea asupra propunerii de 

arestare preventivă, se poate face contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare (pentru cei prezenţi) sau 

de la comunicare (pentru procurorul şi inculpatul care au lipsit), cu procedura prevăzută de art. 204 Cpp. Dacă 

încheierea nu este atacată cu contestaţie, judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să restituie dosarul 

procurorului în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestaţie (cele 48 de ore de la pronunţare). 

De asemenea, contestaţia formulată nu este suspensivă de executare, măsura/soluţia dispusă anterior rămânând 

valabilă, judecătorul de drepturi şi libertăţi ierarhic superior fiind obligat să soluţioneze contestaţia în 5 zile. 

Dacă inculpatul a mai fost anterior arestat în aceeaşi cauză, se poate dispune din nou, în cursul 

urmăririi penale, arestarea preventivă a acestuia, sub condiţia existenţei unor temeiuri noi care să facă necesară 

această măsură 

 

3.2. Arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară 

 

Conform art. 238 Cpp, la propunerea motivată a procurorului (formulată prin rechizitoriu) sau din 

oficiu, judecătorul de cameră preliminară poate dispune arestarea preventivă a inculpatului (în legătură cu 

această nouă fază a procesului penal, a se vedea şi art. 342-348 Cpp). Precizăm că propunerea procurorului, 

privind luarea măsurii arestării preventive, se poate face şi ulterior emiterii rechizitoriului, pe tot parcursul 

celor 60 de zile cât durează procedura în această nouă fază procesuală. 

Judecătorul de cameră preliminară, prin încheiere motivată, poate dispune doar una dintre 

următoarele soluţii (conform art. 238, alineat 1 Cpp): 

a) arestarea preventivă pentru o perioadă de maxim 30 de zile, când sunt îndeplinite condiţiile 

necesare (precizate la arestarea preventiva în faza de urmărire penală); 

b) respingerea propunerii de arestare preventivă, per a contrario; 

Soluţionarea se face în cameră de consiliu, consemnându-se într-o încheiere motivată. 

Precizările de la procedura în faza de urmărire penală, inclusiv contestaţia, sunt valabile şi în această 

fază procesuală, cu menţiunea că soluţionarea contestaţiei este atributul judecătorului de cameră preliminară 

de la instanţa superioară. Dacă inculpatul este trimis în judecată în stare de arest preventiv, iar dosarul se află 

în cameră preliminară, este aplicabilă procedura de la art. 207, coroborat cu art. 248 Cpp. 

 

3.3. Arestarea preventivă în cursul judecăţii 

 

La propunerea motivată a procurorului sau din oficiu, instanţa de judecată poate dispune luarea 

măsurii arestării preventive a inculpatului. Citarea inculpatului, asistenţa juridică, publicitatea şedinţei de 

judecată, încunoştiinţarea, ascultarea şi celelalte activităţi, specifice celorlalte două faze, sunt identice sub 

aspect procedural. 

Instanţa, asemenea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a celui de cameră preliminară, se pronunţă 

tot prin încheiere motivată, soluţiile fiind identice cu cele de la camera preliminară, respectiv admiterea 

propunerii şi arestarea preventivă, ori respingerea propunerii. 

Contestaţia se poate face la instanţa ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare 

(pentru cei prezenţi) sau comunicare  (pentru absenţi), rezultatul comunicandu-se în şedinţă publică. 
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Durata maximă admisă, în ceea ce priveşte arestarea preventivă a inculpatului în cursul judecăţii în 

primă instanţă, este prevăzută de art. 239 Cpp, aceasta fiind: 

- fie un termen rezonabil, în funcţie de specificul cauzei; 

- fie o durată mai mică sau egală cu jumătatea maximului special al infracţiunii de care este 

acuzat inculpatul; 

- niciodată mai mult de 5 ani; 

Calculul se face de la data sesizării instanţei (dacă inculpatul se află în stare de arest preventiv) sau de 

la data punerii în executare a măsurii (fie în cameră preliminară, fie pe parcursul judecăţii). Dacă termenele 

prevăzute mai sus expiră, instanţa poate dispune luarea altei măsuri preventive (controlul judiciar, controlul 

judiciar pe cauţiune sau arestul la domiciliu). 

De asemenea, timpul cât inculpatul este internat, sub pază permanentă în reţeaua medicală a 

Ministerului Sănătăţii, intră în durata arestării preventive, în condiţiile art. 240 Cpp. 

Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea, sui generis, a măsurilor preventive (inclusiv a reţinerii şi 

arestării preventive) se face în condiţiile şi cu procedura de la art. 241 şi 242 Cpp. 

 

Concluzii  

 

Tendinţa de creştere şi escaladare a fenomenului infracţional, a riscurilor şi ameninţărilor la adresa 

ordinii şi siguranţei publice, este prezentă şi va rămâne bine conturată şi în viitor, deoarece aceste fenomene nu 

pot fi niciodată eliminate, ci doar limitate.  

De aceea, gândite şi prezentate - din motive obiective - ca sinteză a principalelor elemente 

caracteristice a celor două măsuri preventive, instituţiile subiect al prezentei lucrări vor fi, cu certitudine, 

analizate şi dezvoltate în viitor de doctrină, urmând ca practica judiciară să desăvârşească opera de înţelegere 

şi aplicabilitate a acestora. 
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