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Rezumat: Avand în vedere noile realități judiciar-sociale, efect al luptei împotriva corupției, o analizare 
exhaustivă a dispozițiilor referitoare la măsurile preventive s-ar impune poate, mai mult ca oricând, ținând cont de 
implicațiile acestor instituții cu caracter de constrângere asupra libertății individuale și siguranței persoanei. 
Necesitatea imperativă a asigurării și respectării celor două drepturi și libertăți fundamentale ale omului, garantate de 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului [1] și Constituție [2], subliniată în repetate rânduri de către doctrină [3], 
în special protejarea persoanei împotriva unui eventual arbitrariu al autorităților judiciare, au fost determinante în 
decizia elaborării prezentei lucrări. Criticile pe care le aducem sunt circumscrise modalității de codificare (legiferare) 
a unor instituții și dispoziții cuprinse în Titlul V. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale, Capitolul I. Măsurile 
preventive, Secțiunile 1-8 ale Părții generale din noul Cod de procedură penală (prescurtat Cpp), cu referire directă la 
tehnica legislativă, inadvertențele de ordin normativ, prevederile neclare/insuficiente, etc. Pe de altă parte sunt 
prezentate argumentat și propunerile de îmbunătățire a legislației deficitare, în scopul eliminării, pe viitor, a 
posibilității interpretării și aplicării diferite a instituțiilor în cauză. Fără a avea pretenția epuizării aspectelor critice 
referitoare la dispozițiile în cauză, prezenta lucrare se dorește a fi un material de reflexie asupra unor erori și lacune 
conținute în Codul de procedură penală, cu referire strictă la măsurile preventive, exprimându-ne opinia că legiuitorul 
se va preocupa în viitor de remedierea acestora (și nu numai), astfel încât să se asigure înțelegerea și interpretarea cât 
mai corectă  și unitară a normelor în cauză.  
 

Cuvinte cheie: reținere; control judiciar; reformulare; modificare; lacună legislativă. 
 
 

Introducere 
 

Instituite în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii 
suspectului/inculpatului de la urmărire penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte 
infracţiuni, măsurile preventive pot fi dispuse cu privire la suspectul sau inculpatul persoană fizică sau 
persoană juridică [4].  

Stabilirea vreuneia dintre măsurile preventive nu se poate face decât cu respectarea condiţiilor 
generale şi speciale, cumulative şi imperative, care constituie în acelaşi timp garanţii procesuale, edictate în 
scopul protejării dreptului fundamental al inviolabilităţii persoanei, în special dreptul de a se putea mişca 
liber şi de a avea conduita dorită. 

Prezenta lucrare este structurată în două secţiuni: prima conţine prezentarea succintă a deciziilor 
Curţii Constituţionale - emise urmare a declarării neconstituţionale a unor articole referitoare la instituţiile 
abordate, respectiv recursuri în interesul legii admise în scopul interpretării şi aplicării unitare a unor 
dispoziţii, iar al doilea conţine critici ale unor reglementări în vigoare care, în opinia noastră, sunt neexplicite, 
neclare, nepredictibile sau neechivoce - impunându-se modificarea şi/sau completarea lor, precum şi 
propunerile de lege ferenda.  
 

1. Decizii ale Curţii Constituţionale şi recursuri în interesul legii 
 

De la data intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală (Cpp) - 01 februarie 2014 – dispoziţii 
ale sale au necesitat a fi verificate atât de către Curtea Constituţională [5] - urmare a unor excepţii de 
neconstituţionalitate ridicate - cât şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie [6] - urmare a solicitărilor 
privind necesitatea interpretării şi aplicării unitare a unor reglementări, formulate prin recursuri in interesul 
legii. 
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Din cele 7 decizii pronunţate de către Curtea Constituţională, 3 au vizat în mod concret prevederi 
referitoare la măsurile preventive (una singură fiind admisă), iar în privinţa celor 6 recursuri în interesul legii 
(admise în totalitate), 2 au avut ca obiect stabilirea modalităţii de aplicare a unor dispoziţii cuprinse în 
capitolul referitor la măsurile preventive. 

Astfel, prin Decizia nr. 712 din 04.12.2014, Curtea Constituţională a admis excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor  art. 211-217 Cpp, ridicată într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei 
cereri de înlocuire a măsurii controlului judiciar, întrucât dispoziţiile procedural - penale nu reglementau un 
termen pentru care să poată fi dispusă măsura preventivă. 

În motivarea deciziei [7], după o succintă analiză a măsurilor preventive neprivative de libertate ale 
obligației de a nu părăsi localitatea şi a obligaţiei de a nu părăsi ţara (aşa cum erau reglementate în vechiul 
Cod de procedură penală), instanţa de contencios constituţional a reţinut că obligaţiile aferente celor două 
foste măsuri preventive se regăsesc în actualul Cpp ca obligaţii ce pot fi impuse inculpatului în cazul 
dispunerii controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune, cu menţiunea că o parte dintre vechile 
obligaţii au fost preluate cu conţinut asemănător, iar, în plus, au fost introduse şi obligaţii suplimentare. 

De asemenea, este subliniat faptul că fostele măsuri preventive neprivative de libertate se puteau 
dispune pentru o durată maximă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pentru alte maxim 30 de zile, în 
cursul urmăririi penale, perioada maximă (cumulată) neputând depăşi un an sau, excepţional, doi ani, în timp 
ce actualele măsuri preventive neprivative  de libertate nu au reglementat un termen sau o durată maximă 
pentru care pot fi dispuse. 

Analizând, din punct de vedere constituţional, natura şi specificul măsurilor preventive, Curtea a 
constatat că acestea constituie ingerinţe, fie în dreptul fundamental al libertăţii individuale, prevăzut de art. 
23 din Constituţie (cazul măsurilor preventive privative de libertate - reţinerea, arestul la domiciliu şi 
arestarea preventivă), fie în alte drepturi sau libertăţi fundamentale, reglementate de art. 25, art. 26, art. 39, 
art. 41 şi art. 45 din Constituţie (situaţiile controlului judiciar şi a controlului judiciar pe cauţiune - clasificate 
drept singurele măsuri preventive neprivative de libertate). 

Subliniind, sub aspect constituţional şi prin raportare la dispoziţiile art. 211-215 Cpp, condiţiile care 
trebuie îndeplinite pentru restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi [8] – subsecventă celor două 
categorii de control judiciar - Curtea a constatat  că reglementarea în cauză nu asigura un just echilibru între 
interesul public şi cel individual, încălcând principiul proporţionalităţii, prin faptul că legiuitorul nu a 
reglementat o perioadă determinată/limitată în timp, pentru care poate fi dispusă oricare dintre cele două 
măsuri preventive neprivative de libertate. Altfel spus, restrângerea nelimitată temporal a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale vizate de conţinutul oricărei măsuri preventive, aduce atingere principiului 
constituţional al proporţionalităţii, afectând conţinutul normativ al drepturilor fundamentale vizate. 

Din aceste considerente şi constatând că şi art. 216-217 Cpp le sunt aplicabile argumentele de 
neconstituţionalitate referitoare la art. 211-215 Cpp, Curtea a admis şi a declarat neconstituţionale dispoziţiile  
art. 211-217 Cpp. Urmare a acestui fapt, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/10.12.2014 [9] au 
fost modificate dispoziţiile art. 207, art. 208 şi art. 216 Cpp, respectiv completate cu un nou articol - art. 2151 
Cpp, stabilindu-se posibilitatea dispunerii controlului judiciar pe o durată de cel mult 60 de zile, eventual 
prelungirii acestei măsuri pentru cel mult 60 de zile, durata totală neputând depăşi: 

- în cursul urmăririi penale - 1 an (dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă este 
amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani) sau 2 ani (în cazul infracţiunilor pedepsite cu detenţiunea pe viaţă 
sau închisoarea mai mare de 5 ani); 

- în cursul judecăţii în primă instanţă - un termen rezonabil, dar nu mai mult de 5 ani de la momentul 
trimiterii în judecată; 

Din interpretarea art. 343 cu art. 2151 alin. 7, rezultă că durata controlului judiciar în camera 
preliminară este de cel mult 60 de zile.  

Prin acelaşi act normativ menţionat a fost reglementată verificarea din oficiu şi periodică (dar nu mai 
târziu de 60 de zile) a legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar sau a controlului 
judiciar pe cauţiune, de către judecătorul de cameră preliminară şi instanţa de judecată. 

În privinţa celor două recursuri în interesul legii admise în scopul interpretării şi aplicării unitare a 
unor dispoziţii procesual-penale incidente măsurilor preventive, fără a detalia argumentele pro şi contra, 
amintim Decizia nr. 4 din 29 septembrie 2014 [10] cu referire directă la dispoziţiile art. 203 alin. 5 şi art.4251  
alin. 1 Cpp. 
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Astfel completul competent să judece recursul a stabilit că în cursul urmăririi penale şi al procedurii 
de cameră preliminară, contestaţia împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi sau, după caz, a 
judecătorului de cameră preliminară privitoare la măsurile preventive se soluționează în camera de consiliu, 
prin încheiere motivată, care se pronunță în camera de consiliu și nu în ședință publică, prin decizie. 

De asemenea, o decizie deosebit de importantă - în opinia noastră - privind examinarea recursului în 
interesul legii referitor la dispozițiile art. 215 alin 8 Cpp, este cea cu nr. 4 din 19 ianuarie 2015 [11]. 

Problema de drept supusă dezbaterii a trebuit să stabilească dacă, în cursul urmăririi penale, 
competența de a dispune asupra unor noi obligații pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse 
iniţial, revine fie judecătorului de drepturi și libertăți care a luat măsura, fie procurorului care efectuează ori 
supraveghează urmarirea penală - chiar dacă măsura preventivă în cauză a fost luată de judecătorul de 
drepturi și libertăți. 

Ținând cont că în secțiunea a 2- a vom exprima un punct de vedere critic în legătură cu cele stabilite, 
subliniem faptul că instanța supremă a decis că, în cursul urmăririi penale impunerea unor noi obligații pentru 
inculpat, înlocuirea sau încetarea celor dispuse inițial (chiar de către judecătorul de drepturi și libertăți) revine 
procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală. 

 
2. Critici ale unor dispoziții în vigoare și propuneri de lege ferenda 
 
Analizand prevederile din Titlul V, Capitolul I Cpp, în ordinea enumerării, putem constata anumite 

inadvertențe încă din cuprinsul secțiunii 1. 
 
Astfel, alineatul 1 al art. 202, care se referă la condițiile general valabile pentru dispunerea oricăreia 

dintre măsurile preventive, conține o nepotrivire semantică, prin legiferarea expresiei „dacă există probe sau 
indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă”. Noul Cpp nu definește, cu excepția probei [12] 
niciunul dntre termenii anteriori, motiv pentru care stabilirea sensului fiecăruia trebuie identificat prin 
utilizarea dicționarului explicativ al limbii romane [13]. Din acest punct de vedere: 

- „indiciu” = forță, împrejurare, situație care privită în legătură cu alte fapte, împrejurări, situații 
poate servi ca probă; 

- „temeinic” = hotărâtor, decisiv, esențial; 
- „suspiciune” = bănuială; 
- „rezonabilă” = acceptabilă, obișnuită, care se menține în limitele normale; 
Interpretând în ansamblu fraza, constatăm o necorelație de sens între prima parte, redată prin „probe 

sau indicii temeinice” și ultima, respectiv „suspiciune rezonabilă”, aspect ce poate conduce la interpretări 
subiective în practica judiciară, nedorite, având în vedere importanța condițiilor necesare restrângerii/limitării 
drepturilor și libertăților fundamentale. 

Din acest considerent, de lege ferenda propunem modificarea art. 202, alin. 1 Cpp, în sensul păstrării 
doar a reglementării privind probele sau indiciile temeinice, nu și a “rezultării suspiciunii rezonabile”, care de 
principiu poate avea un sens profund subiectiv. 

 
O altă observație implică, de această dată, tehnica legislativă utilizată, contrară din punctul nostru de 

vedere, necesității codificării instituțiilor într-o ordine normală, logică și cronologică, respectiv corelării între 
studierea și înțelegerea textului cu desfășurarea efectivă a procedurilor în materia măsurilor preventive. Sub 
acest aspect reglementarea căilor de atac (art. 204 - 206 Cpp) și a dispozițiilor referitoare la verificarea 
legalității acestora (art. 207 - 208) înaintea dispozițiilor privind măsurile preventive în concret (art. 209 - 240) 
constituie o greșeală de tehnică legislativă. 

De lege ferenda ar trebui ca prevederile referitoare la căile de atac și verificările specifice, să fie 
codificate după articolele referitoare la măsurile preventive propriu - zise. 

Cadrul legal privind reținerea, în mod expres termenul de cel mult 24 de ore, a constituit și constituie 
subiect de dezbateri intense atât în mass-media națională, cât și la nivelul Consiliului Superior a Magistraturii 
sau al unor structuri din subordinea Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție (ex. Direcția 
Națională Anticorupție). 
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Referitor la dispozițiile art. 209, alin. 3 Cpp, precizăm ca limitarea termenului pentru care se poate 
dispune această măsură, la cel mult 24 de ore, are ca fundament dispozițiile art. 23, alin. 3 din Constituția 
României. De lege ferenda, considerăm că se impune eliminarea din legea fundamentală a dispozițiilor strict 
cu caracter procedural penal, printre aceastea fiind și cele referitoare la termenul maxim ce trebuie respectat 
în caz de reținere, și implicit, legiferarea perioadei respective doar în Codul de procedură penală. 

In ceea ce privește suficiența celor 24 de ore, prin raportare la situațiile din practica judiciară, 
comparând legislația din țările membre ale Uniunii Europene, constatăm că aceasta corespunde cu cea din 15 
state, cu mențiunea că perioada poate fi extinsă fie până la 48 de ore (ex. Portugalia), fie până la 96 de ore 
(ex. Italia, Franța, Marea Britanie) ori chiar până la 7 zile (cazul Irlandei). In țări precum Ungaria și Estonia 
termenul maxim prevăzut este de 72 de ore. 

Desigur, în multe din aceste țări, procedura este diferită de cea a României. Spre exemplu, în Franța, 
organele jandarmeriei pot dispune reținerea pentru maxim 24 de ore, prelungirea perioadei până la cel mult 
48 de ore fiind atributul exclusiv al procurorului, peste acest ultim termen (pana la 96 de ore) putând dispune 
doar judecătorul de libertăți și detenție - însă numai în situația comiterii vreunei infracțiuni circumscrise 
terorismului, traficului de stupefiante, criminalității organizate, omor comis de două sau mai multe persoane, 
etc. 

De lege ferenda, în privința reținerii, propunem păstrarea termenului general de 24 de ore și 
includerea posibilității prelungirii la cel mult 48 de ore, aplicabilă însă doar în cazul comiterii unor infracțiuni 
deosebit de grave (din categoria celor al căror maxim special al pedepsei este de 5 ani sau mai mare), cu 
luarea în considerare a circumstanțelor personale ale autorului, a modalităților de comitere a faptei și a 
efectelor acesteia. 

 
Fără a detalia asupra soluției dispusă prin Decizia nr. 4/2015 de către Inalta Curte de Casație și 

Justiție, referitoare la soluționarea recursului în interesul legii (menționată anterior), din lecturarea 
conținutului acesteia remarcăm că însuși completul de soluționare a constatat caracterul eliptic și deficitar al 
dispozițiilor în cauză (existente anterior modificării acestora prin OUG nr. 82/2014), însă, ceea ce ne-a atras 
atenția a fost dreptul acordat procurorului de a modifica obligațiile impuse de către judecătorul de drepturi și 
libertăți, cu ocazia dispunerii controlului judiciar. In opinia noastră, această reglementare încalcă principiul 
separării funcției judiciare, reglementat de art. 3 Cpp. De asemenea, norma poate fi apreciată ca o imixtiune a 
procurorului in deciziile pe care le ia un judecător, fiind mai puțin important dreptul de contestare a măsurii, 
pe cale ierarhică - care reprezintă o garanție judiciară solidă. 

De lege ferenda, apreciem ca oportună și necesară modificarea cadrului normativ, în sens contrar 
celor stabilite de art. 2151, alin. 3 Cpp. 

In plus, având în vedere prevederea anterioară, apreciem necesar ca în cuprinsul art. 213, alin. 1, teza 
I, „împotriva ordonanței procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar” să se adauge „ori prin 
care a fost modificată vreuna dintre obligațiile impuse”. 

In cadrul aceleiași instituții a controlului judiciar, respectiv art. 215, alin. 3 Cpp, considerăm oportun 
ca textul „în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin” să fie modificat cu „în caz de 
încălcare cu rea-credință a vreuneia dintre obligațiile care îi revin”. In acest fel, s-ar evita pe viitor o posibilă 
interpretare extensivă, posibilitatea înlocuirii acestei măsuri cu cea a arestului la domiciliu sau eventual 
arestarea preventivă putând fi invocată imediat ce se constată încălcarea unei obligații, nu a tuturor 
obligațiilor impuse. 

 
Nu în ultimul rând, considerăm că și conținutul art. 234, alin. 2 Cpp se impune a fi modificat și 

completat, în sensul eliminarii dreptului exclusiv al procurorului în ceea ce privește propunerea prelungirii 
arestării preventive, aceasta din urmă impunându-se a opera „și din oficiu, de către judecătorul de drepturi și 
libertăți” - identic reglementării de la art. 238,  alin.1 Cpp. 

 
Concluzii 
 
Într-un adevărat stat de drept [14], datorită caracterului represiv sau de constrângere specific, 

dispozițiile referitoare la măsurile în cauză trebuie să fie strict delimitate şi condiţionate, astfel încât să fie 
respectată libertatea individuală, implicit să se prevină lipsirea arbitrară de libertate a unei persoane de către 
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autorităţi (cazul reţinerii, arestului la domiciliu şi arestării preventive) ori afectarea altor drepturi şi libertăţi 
fundamentate (cazul controlului judiciar şi cel al controlului judiciar  pe cauţiune, care nu au efect privativ de 
libertate, dar pot afecta dreptul la liberă circulaţie, la viaţă intimă, familiară şi privată, la libertate economică, 
la libertatea întrunirilor, etc.) toate reprezentând garanţii constituţionale. 

Sub acest aspect, reglementarea clară, explicită şi fără echivoc a condiţiilor generale şi speciale, 
implicit a procedurilor propriu-zise referitoare la aceste măsuri prezintă o importanţă primordială. 

 
NOTA: Prezentarea acestui material are la bază legislația, doctrina și practica judiciară până la data 
de 22.02.2015. 
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[8] Trebuie îndeplinite 7 condiții cumulative, respectiv domeniul ce constituie controlul constituționalității să 

vizeze doar drepturile fundamentale si nu drepturi subiective de natură legală sau convențională; 
restrângerea exercițiului acestor drepturi să poată fi înfăptuită numai prin lege; restrângerea să poată opera 
numai dacă se impune și doar dacă este necesară într-o societate democratică;  restrângerea să poată opera 
numai în una din ipotezele limitativ enumerate de art. 53 din Constituție;  restrângerea să fie proporțională 
cu cauza;  restrângerea să fie nediscriminatorie și să nu afecteze substanța dreptului; 

[9] Publicată în Monitorul Oficial nr. 911 din 15 decembrie 2014; 
[10] Disponibilă pe site-ul instanței supreme www.scj.ro /1260/Dosare - recursuri - în - interesul - legii/2014; 
[11] Publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 5 martie 2015, disponibilă și pe site-ul instanței supreme 

www.scj.ro /1260/Dosare - recursuri - în - interesul - legii/2015; 
[12] A se vedea art. 97, alin. 1 Cpp; 
[13] Disponibil pe dexonline.ro 
[14] A se vedea, Niță Nelu, Premisele dezvoltării sustenabile, armonioase și echilibrate a statului de drept din 

România, în Acta Universitatis George Bacovia.Juridica, Vol. 1, Issue 2/2012, conform căruia: „Un stat de 
drept puternic, bazat în principiu pe etică, adevăr şi dreptate, este acela în care, principalii beneficiari sunt 
toţi cetăţenii acelui stat, în care toate grupurile sociale îşi văd respectate drepturile și libertățile, aşteptările, 
nevoile şi interesele, îşi văd îndeplinite necesităţile vitale şi, de asemenea, îşi văd viitorul asigurat, prin forţa 
şi consistenţa efortului instituţional, de a-şi servi în mod eficace şi eficient cetăţenii”; 

 
 


