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problemelor care s-au ridicat deja în practica judiciară de la intrarea în vigoare a legii. 
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Introducere 
 
Această lucrare tratează noua măsură preventivă a controlului judiciar pe cauţiune, din perspectiva 

modului în care aceasta este reglementată în noul Cod de procedură penală, a corespondenţei acesteia cu 
măsurile preventive existente în reglementarea anterioară, cât şi sub aspectul problemelor care s-au ridicat 
deja în practica judiciară de la intrarea în vigoare a legii. 

Analiza este realizată din perspectiva legislaţiei procesual penale şi este structurată pe următoarele 
teme, care derivă din acest subiect: calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar pe cauţiune dispuse 
de procuror, procedura de luare a măsurii controlului judiciar pe cauţiune de către judecător, organul judiciar 
competent să dispună asupra modificării obligaţiilor, durata  controlului judiciar pe cauţiune. 

 
1. Noţiunea şi categoriile de măsuri preventive prevăzute de noul Cod de procedură penală 
 
Măsurile preventive sunt măsuri de constrângere puse la dispoziţia organelor judiciare penale, 

pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, pentru a împiedica sustragerea suspectului sau 
inculpatului de la urmărire penală ori de la judecată sau pentru prevenirea comiterii de către acesta a unei alte 
infracţiuni. 

Noul Cod de procedură penală prevede un număr de cinci măsuri preventive, trei fiind privative de 
libertate (reţinerea, arestul la domiciliu şi arestarea preventivă), iar alte două fiind restrictive de drepturi 
(controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune).  

Faţă de Codul de procedură penală anterior, se constată că a fost introdusă o măsură preventivă cu 
caracter de noutate absolută (arestul la domiciliu). Totodată, obligarea de a nu părăsi localitatea şi 
obligarea de a nu părăsi ţara nu mai sunt prevăzute ca măsuri preventive de sine stătătoare, ci ca obligaţii ce 
pot fi impuse inculpatului (facultativ), atunci când faţă de acesta se dispune măsura controlului judiciar 
(simplu sau pe cauţiune), în timp ce măsura liberării provizorii sub control judiciar (simplu sau pe cauţiune), 
se transformă dintr-o măsură cu caracter subsecvent arestării preventive într-o măsură de sine stătătoare - 
controlul judiciar (simplu sau pe cauţiune), ce poate fi dispusă fără ca în prealabil inculpatul să fi fost în mod 
obligatoriu privat de libertate.  

Dincolo de aceste schimbări de ordin general, în cazul fiecărei măsuri preventive în parte au 
intervenit o serie de modificări cu privire la conţinutul lor, uneori cu privire la durată, la organul judiciar ce o 
poate dispune şi altele [1]. 

 
2. Aspecte generale privind controlul judiciar pe cauţiune 
 
Măsura preventivă a controlului judiciar este nou-introdusă în legislaţia noastră procesuală, prin 

preluarea unei părţi semnificative din conţinutul liberării sub control judiciar pe cauţiune şi a măsurilor 
preventive a obligării de a nu părăsi localitatea sau a obligării de a nu părăsi ţara. 

Ca deosebiri substanţiale faţă de măsura liberării sub control judiciar pe cauţiune, prevăzută de 
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vechiul Cod de procedură penală, remarcăm următoarele: 
- controlul judiciar pe cauţiune poate fi dispus ca măsură preventivă autonomă, nefiind condiţionat 

de existenţa, anterior dispunerii, a unei măsuri preventive privative de libertate (vechea reglementare 
prevedea posibilitatea, numai pentru cel arestat preventiv, de a obţine liberarea sub control judiciar pe 
cauţiune) [2]; 

- controlul judiciar pe cauţiune poate fi dispus indiferent de infracţiunea pentru care este acuzat 
inculpatul (câtă vreme sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute de art. 202 din noul Cod de procedură 
penală), în condiţiile în care Codul penal anterior reglementa excepţii de la beneficiul măsurii, în raport de 
tipul infracţiunii comise, de pedeapsa prevăzută de lege, de forma de vinovăţie cu care a fost comisă 
infracţiunea; 

- controlul judiciar pe cauţiune poate fi dispus numai cu privire la  inculpat, fiind, aşadar, necesară 
punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cel suspectat de comiterea infracţiunii. 

Măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune este neprivativă de libertate, inculpatul 
bucurându-se de libertatea fizică, dar fiind supus, prin instituirea unui ansamblu de obligaţii şi, uneori, de 
interdicţii, unui control al autorităţii judiciare, cu menirea de a se atinge scopul prevăzut de lege prin 
instituirea acestei măsuri. 

Prin conţinutul său, controlul judiciar este mai sever decât reţinerea, dar mai uşor decât controlul 
judiciar pe cauţiune, arestul la domiciliu şi arestarea preventive [3]. 

 
3. Aspecte practice privind aplicarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune 

 
3.1. Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar pe cauţiune dispuse de procuror. Măsura 

controlului judiciar pe cauţiune poate fi dispusă în faza de urmărire penală, de procuror, prin ordonanţă (din 
oficiu sau la propunerea organului de cercetare penală) sau prin încheiere de către judecătorul de drepturi şi 
libertăţi învestit cu soluţionarea unei propuneri de luare sau prelungire a unei măsuri preventive privative de 
libertate (sau în soluţionarea unei contestaţii împotriva unei încheieri, prin care s-a dispus asupra unei 
asemenea măsuri). 

Dacă procurorul a dispus, în cursul urmăririi penale, luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune 
faţă de inculpat, legea permite exercitarea unei căi de atac împotriva acesteia doar de către inculpat, calea de 
atac fiind plângerea, termenul prevăzut de lege fiind de 48 de ore de la comunicarea ordonanţei către 
inculpat.  

Plângerea se adresează judecătorului de drepturi şi libertăţi, de la instanţa căreia i-ar reveni 
competenţa să judece cauza în fond, căruia îi revine astfel competenţa de soluţionare a căii de atac declarate 
de inculpat. 

Asupra plângerii judecătorul se va pronunţa în camera de consiliu, prin încheiere; soluţiile ce pot fi 
adoptate de judecătorul de drepturi şi libertăţi sunt, fie de respingere a plângerii (ca inadmisibilă, tardivă ori 
neîntemeiată), fie de admitere şi revocare a măsurii preventive, dacă s-ar constata că aceasta a fost luată cu 
încălcarea prevederilor legale. 

Analizând dispoziţiile art. 216, raportat la art. 213 din noul Cod de procedură penală, constatăm că, 
de fapt, acesta nu redă de o manieră exhaustivă soluţiile ce pot fi dispuse de judecătorul de drepturi şi 
libertăţi chemat să soluţioneze plângerea formulată de inculpat. Mai mult, denumirea marginală [„calea de 
atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror” (s.n.)], nu este în afara oricărei critici, 
întrucât calea de atac se exercită împotriva ordonanţei procurorului prin care se dispune luarea măsurii, nu 
împotriva măsurii procesuale, iar ipoteza revocării măsurii preventive este consecinţa admiterii plângerii şi 
desfiinţării ordonanţei împotriva căreia s-a formulat calea de atac. 

În absenţa unei enumerări cuprinzătoare a soluţiilor ce ar putea fi dispuse în soluţionarea plângerii, 
apreciem ca fiind posibilă şi legală şi soluţia de admitere a plângerii formulate de inculpat, fără a avea drept 
consecinţă revocarea măsurii, ci doar modificarea conţinutului controlului judiciar pe cauţiune, în sensul 
atenuării obligaţiilor impuse [cele pe care procurorul sau judecătorul are dreptul de a le individualiza şi 
asupra cărora poate dispune (facultativ) - de exemplu, extinderea limitei teritoriale pe care inculpatul nu are 
voie să o depăşească, conform art. 216, raportat la art. 215 alin. (2) lit. a) din noul Cod de procedură penală, 
de la teritoriul unei localităţi, la teritoriul României], sau chiar înlăturarea ca fiind excesive, nenecesare 
îndeplinirii scopului urmărit prin luarea măsurii, a unora dintre obligaţiile ce pot fi dispuse facultativ 
conform art. 216 raportat la art. 215 alin. (2) din noul Cod de procedură penală. Aceasta întrucât, pe de o 
parte, judecătorul de drepturi şi libertăţi, verificând condiţiile de luare a măsurii, verifică şi întrunirea 
cerinţei proporţionalităţii şi a necesităţii (inclusiv prin prisma obligaţiilor ce au fost dispuse), iar, pe de altă 
parte, potrivit art. 216 raportat la art. 215 alin. (8) din noul Cod de procedură penală, după luarea măsurii, 
procurorul, din oficiu sau la cererea inculpatului, poate interveni şi modifica conţinutul controlului judiciar 
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pe cauţiune, în sensul atenuării sau agravării acestuia (controlul judiciar pe cauţiune, ca măsură preventivă, 
se menţine, dar se intervine asupra obligaţiilor ce dau conţinut acestei măsuri preventive neprivative de 
libertate). 

După pronunţarea soluţiei, dosarul cauzei pus la dispoziţia judecătorului de drepturi şi libertăţi de 
către procuror (dosarul original sau copii certificate după actele acestuia) se restituie organului de urmărire 
penală în maxim 48 de ore, termenul procedural astfel stabilit fiind unul de recomandare şi urmărind ca prin 
soluţionarea căii de atac, să fie afectată de o manieră redusă celeritatea procesului penal. 

Potrivit art. 204 din noul Cod de procedură penală, încheierile prin care se dispune asupra măsurilor 
preventive în cursul urmăririi penale, sunt supuse căii de atac a contestaţiei, în termen de 48 de ore de la 
pronunţare, pentru cei prezenţi, respectiv de la comunicare, pentru cei lipsă. Prin urmare, în practica judiciară 
şi în doctrină [4] s-a exprimat opinia majoritară, potrivit căreia încheierea pronunţată de judecătorul de 
drepturi şi libertărţi poate fi atacată cu contestaţie. Contestaţia este supusă regimului general prevăzut de art. 
204 din noul Cod de procedură penală.  

În practică există şi opinia minoritară, în sensul că încheierea pronunţată în soluţionarea acestei 
plângeri de către judecătorul de drepturi şi libertăţi este definitivă, fără posibilitatea de a se formula 
contestaţie împotriva acesteia, o astfel de contestaţie urmând a fi respinsă ca inadmisibilă. 

Argumentele avute în vedere au fost, în primul rând, faptul că încheierea pronunţată de judecătorul 
de drepturi şi libertăţi, potrivit art. 216 raportat la art. 213 din noul Cod de procedură penală, este o hotărâre 
pronunţată deja în soluţionarea unei căi de atac (calea de atac a plângerii), iar în noul Cod (spre deosebire 
de cel vechi) nu au fost reglementate ale situaţii în care calea de atac să cunoască două grade distincte; chiar 
şi în cazul măsurilor preventive mai grave (de exemplu, în materia arestării preventive, legea a recunoscut 
posibilitatea exercitării unei singure căi de atac împotriva actului prin care organul judiciar a dispus luarea 
măsurii).  

Pe de altă parte, s-a apreciat că prevederile art. 204 din noul Cod de procedură penală nu sunt 
aplicabile în cauză, deoarece acestea se referă la încheierile prin care, în cursul urmăririi penale, se dispune 
asupra măsurilor preventive ca sesizare principală, or, în cazul încheierii reglementate de art. 216, raportat la 
art. 213 din noul Cod de procedură penală, se dispune în principal asupra legalităţii şi temeiniciei ordonanţei 
anterior emise de procuror, prin care acesta luase măsura preventivă. 

 
3.2. Procedura de luare a măsurii controlului judiciar pe cauţiune de către judecător. Procedura 

de luare a măsurii controlului judiciar pe cauţiune este, aparent, aceeaşi cu cea de luare a măsurii controlului 
judiciar, textul art. 216 alin. (3) din noul Cod de procedură penală, făcând referire la aplicarea în acest sens şi 
a dispoziţiilor art. 212 şi art. 214 din acelaşi cod (prin care se reglementează dispunerea controlului judiciar). 

Textul de lege este însă criticabil, prin absenţa unor reglementări specifice ale procedurii de 
dispunere a măsurii controlului judiciar pe cauţiune - cu precădere în privinţa procedurii de urmat, în ipoteza 
în care competenţa de a dispune revine unui magistrat judecător - în faza de cameră preliminară ori în faza de 
judecată sau chiar în faza de urmărire penală, când judecătorul de drepturi şi libertăţi este învestit cu 
soluţionarea unei cereri sau propuneri privind luarea, prelungirea ori înlocuirea unei măsuri preventive 
privative de libertate. Aceasta, deoarece depunerea cauţiunii este o condiţie prealabilă pentru a se dispune 
măsura preventivă, însă cauţiunea nu poate fi apreciată şi depusă direct de către inculpat, cuantumul ei 
stabilindu-se tot de către organul judiciar, situaţie ce gerează necesitatea soluţionării propunerii de luare a 
măsurii preventive a controlului judiciar în două etape distincte: 

a) cea a verificării admisibilităţii în principiu - a verificării îndeplinirii condiţiilor cerute de lege 
pentru a dispune această măsură preventivă; dacă se consideră solicitarea ca fiind admisibilă în principiu, se 
impun fixarea cuantumului cauţiunii şi stabilirea termenului de depunere a acesteia de către inculpat; 

b) cea a dispunerii măsurii controlului judiciar pe cauţiune, atunci când se constată îndeplinirea 
condiţiei de depunere a cauţiunii stabilite de organul judiciar. 

O formă a procedurii de dispunere a controlului judiciar pe cauţiune, a fost reglementată de 
legiuitorul procesual penal doar în ipoteza descrisă de art. 242 alin. (10)-(13) NCPP, anume atunci când se 
solicită înlocuirea unei măsuri preventive privative de libertate (arestul la domiciliu sau arestarea preventivă) 
cu măsura controlului judiciar pe cauţiune; în lipsa altor reglementări exprese, apreciem că aceeaşi 
procedură poate fi aplicată şi la luarea (directă) a măsurii preventive menţionate.  

 
3.3. Organul judiciar competent să dispună asupra modificării obligaţiilor. În practica judiciară s-a 

pus problema competenţei de a dispune modificarea obligaţiilor, în situaţia în care măsura controlului 
judiciar pe cauţiune a fost dispusă de judecătorul de drepturi şi libertăţi, după respingerea propunerii de 
arestare preventivă.  

Deşi există argumente pentru a susţine ambele opinii, apreciem că, în lipsa unei prevederi exprese, 
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poate fi urmată interpretarea dată de instanţa supremă, într-o situaţie relativ asemănătoare, în care, în raport 
de Codul de procedură penală anterior, a analizat problema competenţei organului judiciar de a dispune, în 
cursul urmăririi penale, prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea sau de a nu părăsi 
ţara, în situaţia când o atare măsură a fost luată de un judecător [5].  

În motivarea soluţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că, prin dispoziţiile legale, nu s-a 
instituit o competenţă alternativă a judecătorului şi procurorului în luarea măsurii preventive a obligării de a 
nu părăsi localitatea sau a celei a obligării de a nu părăsi ţara, în cursul urmăririi penale, faţă de aceea din 
cursul cercetării judecătoreşti. În atare situaţie, competenţa de a dispune măsura obligării de a nu părăsi 
localitatea sau pe aceea a obligării de a nu părăsi ţara, revine judecătorului, în cursul urmăririi penale, numai 
în cazurile expres prevăzute în art. 146 alin. (111) şi art. 139 alin. (1) din Codul de procedură penală anterior, 
respectiv, în cazul respingerii propunerii de arestare preventivă a învinuitului sau inculpatului ori al 
schimbării temeiurilor care au determinat luarea măsurii arestării preventive. Ca urmare, s-a apreciat că, 
ţinându-se seama de caracterul restrictiv al interpretării dispoziţiilor procedurale, se impune să se constate că, 
indiferent de organul judiciar care a dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara 
(procuror sau judecător), în cursul urmăririi penale, prelungirea acestei măsuri se dispune de către procurorul 
care efectuează sau supraveghează urmărirea penală. 

În acelaşi sens, pot fi avute în vedere şi considerentele exprimate de instanţa supremă, în 
soluţionarea unei întrebări prealabile asupra unei chestiuni de drept cu care a fost sesizată [6]. Deşi soluţia 
asupra sesizării referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală, în 
sensul de a lămuri, dacă în cursul urmăririi penale competenţa de a dispune asupra unor noi obligaţii pentru 
inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial, revine judecătorului de drepturi şi libertăţi care a 
luat măsura sau, dimpotrivă, procurorului, a fost aceea de respingere ca inadmisibilă, pe considerentul că 
aceasta reprezintă însă numai o chestiune incidentală, de care nu depinde lămurirea cauzei pe fond, opinia 
judecătorului-raportor, exprimată în considerentele hotărârii, este în sensul că, în aplicarea dispoziţiilor art. 
215 alin. (8) din Codul de procedură penală, în cursul urmăririi penale, competenţa de a dispune asupra unor 
noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuire sau încetarea celor dispuse iniţial, revine procurorului, indiferent 
dacă măsura procesuală a controlului judiciar a fost luată de procuror sau de judecătorul de drepturi şi 
libertăţi.   

 
3.4. Durata  controlului judiciar pe cauţiune. O analiză succintă a dispoziţiilor care reglementează 

măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune, pune în evidenţă inexistenţa unei durate maxime pentru 
care poate fi luată această măsură în timpul urmăririi penale. 

Prin comparaţie, în reglementarea anterioară, pentru măsura preventivă cea mai apropiată ca natură 
juridică de controlul judiciar pe cauţiune, erau prevăzute atât durata pentru care putea fi dispusă iniţial, cât şi 
o procedură de prelungire şi o durată maximă totală în cursul urmăririi penale. 

Astfel, în reglementarea Codului de procedură penală anterior [art. 145 alin. (2) şi art. 1451 alin. (2)], 
durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea şi a obligării de a nu părăsi ţara (măsuri în care îşi găseşte 
corespondenţă, în parte, controlul judiciar pe cauţiune), nu putea depăşi 30 de zile, afară de cazul când 
aceasta era prelungită în condiţiile legii. Cele două măsuri puteau fi prelungite în cursul urmăririi penale, în 
caz de necesitate şi numai motivat. Prelungirea se dispunea de procurorul care efectua sau supraveghea 
urmărirea penală, fiecare prelungire neputând să depăşească 30 de zile. Durata maximă a acestor măsuri în 
cursul urmăririi penale era de un an. În mod excepţional, când pedeapsa prevăzută de lege era detenţiunea pe 
viaţă sau închisoarea de 10 ani ori mai mare, durata maximă era de 2 ani. 

În reglementarea actuală, controlul judiciar pe cauţiune, odată ce este dispus de procuror sau de către 
judecătorul de drepturi şi libertăţi, se menţine pe toată durata urmăririi penale, până la dispunerea unei soluţii 
de netrimitere în judecată de către procuror şi în cursul procedurii de cameră preliminară. Dacă se dispune 
trimiterea în judecată, aceste măsuri preventive se menţin până la o eventuală dispoziţie de revocare sau 
înlocuire, pronunţată în cameră preliminară sau în cursul judecăţii sau până la încetarea de drept a măsurii 
preventive  

În opinia noastră, inexistenţa unei limite maxime a duratei pentru care poate fi dispus controlul 
judiciar sau controlul judiciar pe cauţiune, poate ridica probleme sub aspectul conformităţii cu dispoziţiile 
naţionale şi internaţionale cu forţă juridică superioară, care reglementează o serie de drepturi fundamentale 
ale persoanei, prin luarea acestor măsuri putându-se aduce atingere, după caz, dreptului la liberă circulaţie 
(art. 2 din Protocolul nr. 4 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale şi art. 25 din Constituţia României) şi dreptului la respectarea vieţii private şi familiale (art. 8 
din Convenţie şi art. 26 din Constituţia României). 

Astfel, potrivit art. 216 raportat la art. 215 alin. (2) din noul Cod de procedură penală, pe lângă 
obligaţiile prevăzute la alin. (1), organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe 
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timpul controlului judiciar pe cauţiune, să respecte şi alte obligaţii, cum ar fi: să nu depăşească o anumită 
limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia [lit.a)]; să nu se 
deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau să se deplaseze doar în locurile stabilite de acesta 
[b)]; să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere [c)]; să nu revină în locuinţa familiei, să nu se 
apropie de persoana vătămată sau de membrii familiei acesteia, de alţi participanţi la comiterea infracţiunii, 
de martori ori experţi sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi să nu comunice cu acestea 
direct sau indirect, pe nicio cale [d)]. 

Chiar dacă drepturile garantate prin prevederile art. 8 şi art. 11 din Convenţie şi art. 2 din Protocolul 
nr. 4 la Convenţie nu sunt libertăţi absolute, ingerinţa statului în exerciţiul acestor drepturi este permisă, doar 
dacă aceasta este prevăzută de lege, vizează unul dintre scopurile legitime comune prevăzute în textele 
Convenţiei (respectiv securitatea naţională, siguranţa publică, apărarea şi menţinerea ordinii publice, 
prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora), 
iar măsura este necesară într-o societate democratică (respectiv ingerinţa răspunde unei nevoi sociale 
imperioase), fiind proporţională cu scopul legitim urmărit. 

În acelaşi sens, sunt şi dispoziţiile art. 53 din Constituţia României care prevăd că „exerciţiul unor 
drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: 
apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor 
cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui 
dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. Potrivit alineatului (2) al aceluiaşi articol „restrângerea poate 
fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu 
situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei 
dreptului sau a libertăţii”. 

Din perspectiva respectării exigenţei proporţionalităţii ingerinţei cu scopul legitim urmărit, apreciem 
că neinstituirea unei durate maxime, pentru care poate fi dispus controlul judiciar pe cauţiune în cursul 
urmăririi penale, este de natură să confere un caracter excesiv acestei măsuri preventive. 

Prin urmare, pentru conformitatea cu normele juridice cu forţă juridică superioară, nu este suficient 
ca măsura prin care se aduce atingere drepturilor fundamentale să se circumscrie unor cazuri prevăzute în 
lege, ci aceasta trebuie să fie limitată în timp. 

În opinia noastră, având în vedere că în cazul drepturilor afectate prin dispunerea celor două măsuri 
preventive, se produce doar o restrângere a acestora, spre deosebire de măsura arestării preventive, care 
implică privarea de libertate, instituirea unei durate maxime ar fi suficientă pentru a răspunde cerinţei 
proporţionalităţii măsurilor cu  scopul legitim urmărit. 

În ceea ce ne priveşte, credem că durata maximă a acestei măsuri în cursul urmăririi penale nu poate 
depăşi un termen rezonabil, care prin prisma gravităţii infracţiunii, reflectate în pedeapsa prevăzută de lege, 
poate fi diferit, respectiv 1 an în cazul în care pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea de cel 
mult 5 ani, şi 2 ani în cazul în care pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai 
mare de 5 ani.   

În acelaşi context, al respectării cerinţei proporţionalităţii ingerinţei cu scopul legitim urmărit, poate 
fi invocată şi inexistenţa unor dispoziţii prin care să fie instituit controlul periodic al instanţei învestite cu 
soluţionarea fondului cauzei, în scopul de a se verifica dacă mai subzistă temeiurile care au determinat luarea 
măsurii controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune, sau dacă există temeiuri noi care să 
justifice aceste măsuri. 

În acest sens, în cursul judecăţii, principiul proporţionalităţii măsurii luate cu scopul legitim urmărit, 
poate fi satisfăcut prin garanţiile care însoţesc cele două măsuri, posibilitatea unui control judiciar periodic 
obligatoriu ocupând un loc important în rândul acestora. Similar arestării preventive şi a arestului la 
domiciliu, acest control constant al completului învestit cu soluţionarea cauzei ar trebui efectuat din 60 în 60 
de zile, modificarea putând fi operată în cadrul art. 208 alin. (4) care reglementează verificarea periodică a 
măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu, dispuse faţă de inculpat, prin utilizarea 
noţiunii generice de „măsuri preventive”. 

Totodată, din perspectiva aspectelor analizate, credem că este utilă şi clarificarea dispoziţiilor de la 
art. 207 alin. (2) din Codul de procedură penală, în sensul de a rezulta că verificarea pe care o efectuează 
judecătorul de cameră preliminară, priveşte şi măsurile preventive în discuţie, având în vedere faptul că 
acestea nu sunt dispuse pe durată determinată. Potrivit dispoziţiilor menţionate, „În termen de 3 zile de la 
înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea şi temeinicia 
măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului”. 
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Concluzii 
 
În acest material a fost analizată şi interpretată noua măsură preventivă a controlului judiciar pe 

cauţiune, din perspectiva modului în care aceasta este reglementată în noul Cod de procedură penală, a 
corespondenţei acesteia cu măsurile preventive existente în reglementarea anterioară, cât şi sub aspectul 
problemelor care s-au ridicat deja în practica judiciară de la intrarea în vigoare a legii. Astfel, au fost 
analizate aspecte privind calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar pe cauţiune dispuse de procuror, 
procedura de luare a măsurii controlului judiciar pe cauţiune de către judecător, organul judiciar competent 
să dispună asupra modificării obligaţiilor, precum şi durata controlului judiciar pe cauţiune. 

Fără a emite pretenţia că prin demersul nostru tematica a fost abordată integral, apreciem că prin 
consideraţiile avansate am reuşit să aducem în atenţie principalele probleme, care au decurs în practica 
judiciară, din aplicarea instituţiei şi să identificăm eventualele soluţii legislative preferabile. 
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