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Introducere
Prezentul Îndrumar îşi propune să fie un instrument practic care să-i ajute pe judecători să adopte 
soluţii corecte şi unitare. Necesitatea acestuia a apărut ca urmare a identificării de către experţii 
internaţionali a unor carenţe în practica judiciară moldovenească vizând legalitatea şi, mai ales, 
modul de motivare a hotărârilor privind măsurile preventive, care, de altfel, au şi atras o serie de 
condamnări ale Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Îndrumarul nu îşi propune să suplinească manualele de drept deja existente. El expune 
reglementările aplicabile în prezent, le analizează prin prisma literaturii de specialitate, ex-
pune practica europeană incidentă, pentru ca în final să propună un mod, dar şi modele de 
concepere a hotărârilor naţionale în materia tratată.
Destinatarii primari ai Îndrumarului sunt judecătorii. El oferă o orientare practică într-un 
domeniu uneori anevoios, acela de a decide cu fermitate dacă este cazul ca o persoană să fie 
arestată. În felul acesta, încercăm să obţinem de la judecători reacţia adecvată faţă de cei 
care sunt suspectaţi de comiterea unor fapte penale, dar în acelaşi timp să fim siguri că sunt 
ocrotite drepturile omului, în scopul de a se evita o eventuală răspundere personală sau a 
statului pentru încălcarea acestora.
Credem, totodată, că un astfel de Îndrumar poate fi util procurorilor în întocmirea demer-
surilor şi avocaţilor în susţinerea apărărilor. Şi, desigur, destinatari sunt inclusiv oamenii 
obişnuiţi, căci până la urmă prin acest Îndrumar se încearcă crearea unei jurisprudenţe pre-
vizibile, utilă a fi cunoscută de public pentru a-şi regla propria conduită.
La elaborare s-a ţinut seama de ultimele modificări legislative aduse Codului de procedură 
penală, intrate în vigoare în luna octombrie 2012, precum şi de jurisprudenţa esenţială a 
Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Autorul,
Judecător Cristi Danileţ,

ianuarie 2013
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Capitolul I. Principii
Arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu sunt măsuri preventive care fac parte din siste-
mul de măsuri procesuale de constrângere. Aplicarea lor se face potrivit unor anumite prin-
cipii care, de altfel, ghidează procesul penal în general, precum şi potrivit reglementărilor 
din dreptul pozitiv.
Următoarele principii ni se par esenţiale pentru a fi avute în vedere atunci când se soluţionează 
un demers de arestare ori un recurs cu privire la măsura preventivă:

1. Legalitatea procesului penal (art. 7 CPP)
Legalitatea procesului penal presupune că acesta se desfăşoară în strictă conformitate cu:

- principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional;
- tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
- Constituţia Republicii Moldova;
- Codul de procedură penală.

În cea de-a doua categorie intră şi respectarea Convenţiei europene pentru apărarea dreptu-
rilor şi libertăţilor fundamentale (devenită drept intern odată cu ratificarea ei de către statul 
moldovean, la data de 12 septembrie 1997), precum şi a jurisprudenţei Curţii de la Stras-
bourg (acesta fiind singurul organism care interpretează în mod oficial Convenţia). În caz de 
incompatibilitate între Convenţie şi legea naţională, judecătorul va aplica direct prevederile 
Convenţiei, menţionând acest fapt în hotărârea sa.
De altfel, Curtea Constituţională a arătat expres că „în Republica Moldova dreptul intern 
şi cel internaţional reprezintă un tot întreg, o structură unitară. Aşadar, în categoria actelor 
normative se includ şi normele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Având 
în vedere că prin interpretarea prevederilor Convenţiei Europene jurisprudenţa CtEDO 
face parte din dreptul accesoriu la tratatul internaţional (soft law), ea devine parte a drep-
tului intern. De aici, modificarea jurisprudenţei CtEDO echivalează cu modificarea actelor 
normative”1.
De aceea, este esenţială cunoaşterea de către judecătorul naţional a jurisprudenţei europene în 
materia drepturilor omului, atât cu privire la soluţiile pronunţate în cauzele împotriva statului 
moldovean, cât şi referitoare la cele privind alte state. 

Judecătorul naţional este obligat să aplice direct şi cu prioritate dispoziţiile CEDO (Plenul 
CSJ, hotărârea nr. 17 din 19.06.2000). 
Hotărârile definitive ale CtEDO sunt obligatorii pentru organele de urmărire penală, 
procurori şi instanţele de judecată (art.7 alin. 8 din CPP, introdus prin LP66/2012).

1 Curtea Constituţională, Hotărârea nr. 10 din 16.04.2010 (publicată în Monitorul Oficial nr.58-60/9 din 
23.04.2010) pentru revizuirea Hotărârii Curţii Constituţionale nr.16 din 28.05.1998 „Cu privire la interpre-
tarea art. 20 din Constituţia Republicii Moldova” în redacţia Hotărârii nr.39 din 09.07.2001. 
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Orice persoană este nevinovată până la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătoreşti 
de condamnare2. Acest principiu îi permite bănuitului, învinuitului sau inculpatului 
să fie considerat de bună-credinţă şi să se apere de orice posibilă acuzaţie injustă sau 
neproporţională.
Prezumţia de nevinovăţie nu înseamnă însă că pe parcursul procesului penal nu ar putea 
fi luate măsuri procesuale împotriva celui cercetat. Ceea ce impune acest principiu este, pe 
de o parte, că arestarea unei persoane nu înseamnă că la sfârşitul procesului aceasta va fi 
condamnată, ci că este posibilă orice soluţie, inclusiv cea de achitare; pe de altă parte, că 
motivarea pentru luarea măsurilor preventive trebuie să fie făcută în aşa fel, încât să nu lase 
de înţeles persoanei vizate sau unui terţ că judecătorul are certitudinea vinovăţiei celui aflat 
încă în cursul procesului.
Persoana supusă unei măsuri preventive, în conformitate cu principiul prezumţiei de 
nevinovăţie, se consideră nevinovată şi trebuie tratată cu nepărtinire şi umanism, în 
condiţii ce nu cauzează suferinţe fizice sau morale şi nu înjosesc demnitatea persoanei (art. 
315 alin. 2 Codul de executare3).

4. Limba de procedură şi dreptul la interpret

Procesul penal se poate desfăşura în limba de stat sau în cea acceptată de majoritatea persoanelor 
care participă la proces. Limba de procedură se anunţă la examinarea cauzei concrete în şedinţa 
de judecată şi nu poate fi modificată pe parcursul întregului proces judiciar4.
Persoana care nu posedă sau nu vorbeşte limba de stat are dreptul să ia cunoştinţă de actele 
şi materialele dosarului, să vorbească în faţa organului de urmărire penală şi în instanţa de 
judecată prin interpret.
Costurile interpretului nu i se pot imputa acuzatului5. 

2. Principiul inviolabilităţii persoanei
Deţinerea persoanelor care sunt în aşteptarea pronunţării unei soluţii nu trebuie să cons-
tituie regula (art. 9, par.3 din Pactul Internaţional cu Privire la Drepturile Civile şi Politice, art. 9, par.3 din Pactul Internaţional cu Privire la Drepturile Civile şi Politice, 
Adunarea Generală a ONU, 1966).
Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. Nimeni nu poate fi reţinut şi Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. Nimeni nu poate fi reţinut şi 
arestat decât în cazurile şi modul prevăzute de lege (art. 11 alin. 2 CPPart. 11 alin. 2 CPPart. 11 alin. 2 C ).

Regula o constituie libertatea persoanei. Arestarea este o măsură excepţională. Ca urmare, 
arestarea poate fi dispusă numai în anumite cazuri şi numai pentru anumite motive, care 
trebuie arătate în mod concret şi convingător în hotărârea organului care o dispune.

3. Principiul prezumţiei de nevinovăţie
De remarcat: Arestarea nu trebuie să anticipeze condamnarea. De remarcat:

2 Art. 6 par.2 CEDO, art. 21 Constituţia Republicii Moldova, art. 8 CPP.
3 Codul de executare al Republicii Moldova, Legea nr. 443 din 24.12.2004, publicat în M.O. nr. 34-35 din 

03.03.2005.
4 Hotărârea Plenului CSJ nr. 12 din 09.04.1999.
5 CtEDO, Luedick, Belkacem şi Koc c. Germaniei, 1978.
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5. Dreptul la apărare
Asistenţa juridică este obligatorie în caz de soluţionare a unui demers de arestare. Aceasta 
presupune că persoanei i se asigură dreptul de a-şi angaja un avocat; în caz contrar i se acordă 
un avocat, care acordă asistenţă juridică garantată de stat.
De asemenea, persoanei i se asigură exercitarea efectivă a drepturilor sale procesuale.

6. Respectarea demnităţii umane
Deţinerea sub arest nu poate ofensa, jigni sau înjosi persoana.
Art. 3 CEDO protejează demnitatea umană împotriva a cinci tipuri de atingeri din 
partea autorităţilor: tortura, pedepsele inumane, pedepsele degradante, tratamentele inu-
mane, tratamentele degradante6. Aceste reglementări sunt preluate în art. 24, alin. 2 din 
Constituţie şi art. 10, alin. 3 CPP, iar art. 1661 CP prevede răspunderea penală a celor care 
încalcă legea în acest sens.
Este de remarcat că, în această materie, sarcina probei este răsturnată: dovada neaplicării 
torturii şi a altor tratamente sau pedepse revine autorităţii în a cărei custodie se află per-
soana privată de libertate, plasată la dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, 
sau cu acordul ori consimţământul său tacit.

7. Termenul rezonabil
Procesul penal, în ansamblul său, trebuie să se desfăşoare cu celeritate (rapiditate). Durata 
unei proceduri, atât la nivelul unei proceduri de arestare, cât şi la nivelul unei proceduri de 
judecată în fond asupra unei acuzaţii, este tratată de CEDO în art. 5, respectiv art. 6 par.1 
şi par. 3 lit. a.
Cât priveşte plasarea în detenţie provizorie, regulile care consacră termenul rezonabil sunt 
următoarele:

- celeritatea în informarea persoanei arestate (art. 5 par. 2 CEDO): priveşte motivele 
arestării şi acuzaţia adusă împotriva sa; se face în cel mai scurt termen;

- celeritatea în controlul anumitor arestări (art. 5 par. 4 CEDO): se face de îndată 
(adică imediat) şi în mod automat; de către un judecător sau magistrat abilitat;

- celeritatea pentru a statua asupra recursului în controlul legalităţii oricărei arestări 
sau detenţii (art. 5 par. 4 CEDO): se face într-un termen scurt;

- durata rezonabilă a arestării (art. 5 par. 3 CEDO): orice persoană arestată are drep-
tul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau e liberată în timpul procedurii7.

6 Până în prezent există 53 de hotărâri de condamnare a statului moldovean pentru încălcarea prevederilor art. 
3 CEDO.

7 Este contrară jurisprudenţei europene decizia prin care judecătorii au eliberat un individ pe motiv că 
acea cauză, nefiind judecată rapid, a determinat prelungirea excesivă a detenţiei sale provizorii (Franţa,
Court d`Appel Paris, 30.10.1997, citată în Gheorghiţă Mateuţ, Tratat de procedură penală, partea generală, 
vol. 1, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007).
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Capitolul II. Aspecte materiale cu privire la 
arestarea preventivă

1. Natura juridică
- este o măsură procesuală preventivă, aşadar, ea nu are un caracter sancţionator8.

2. Conţinut
- deţinerea persoanei în stare de arest în locurile şi condiţiile prevăzute de lege (art. 185 

alin.1 CPP).

3. Scopul arestării
a. scopul general (art. 175 alin.1 CPP): să împiedice persoanaa. scopul general (art. 175 alin.1 CPP): să împiedice persoanaa. scopul general 9 de a întreprinde acţiuni 
negative cu privire la desfăşurarea procesului penal sau asigurarea executării sentinței.

Atenţie! Obţinerea de probe nu se încadrează în scopul măsurilor preventiveAtenţie! Obţinerea de probe nu se încadrează în scopul măsurilor preventiveAtenţie! 10.

b. scopul specific (art. 175 alin. 2 şi art. 176 alin.1 CPP):
- să preîntâmpine sustragerea de la urmărirea penală şi/sau judecată şi să asigure prezenţa 
persoanei în faţa organelor de aplicare a legii11; 
- să înlăture posibilităţile de a împiedica stabilirea adevărului prin distrugerea probelor, 
ameninţarea martorilor sau alte asemenea acţiuni; 
- să împiedice comiterea de noi infracţiuni;
- să evite riscul de a se eschiva pentru a evita executarea sentinţei de condamnare la 
pedeapsa închisorii.
Nu e necesară întrunirea a două sau a mai multor scopuri dintre cele de mai sus. Este suficientă 
existenţa unuia singur pentru a se dispune luarea măsurii arestării.

4. Caracteristici:
- procedura arestării este una adiacentă procedurii principale a procesului penal;
- măsura arestării preventive este una privativă de libertate;
- arestarea este facultativă: oportunitatea luării măsurii este lăsată la latitudinea organu-

lui de aplicare a legii;
- arestarea este o măsură excepţională: este o măsură aplicată numai dacă alte măsuri 

preventive nu pot înlătura riscul deturnării desfăşurării normale a procesului penal12;

8 CtEDO, Suleyman Erdem c. Turciei, hot. 19 septembrie 2006.
9 Evident, ne referim doar la persoana bănuitului, învinuitului sau inculpatului.
10 CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan, hot. 23 octombrie 2007, par. 51.
11 Prin sintagma „organe de aplicare a legii” desemnăm aici organul de urmărire penală, procurorul şi instanţa 

de judecată.
12 „Instanţele nu au luat în considerare aplicarea unei măsuri preventive alternative – arestarea la domiciliu sau 

detenţia într-o instituţie medicală specializată. Instanţele nu au ţinut cont de starea rea a sănătăţii reclaman-
tei, fapt care era relevant pentru aplicarea măsurii preventive” (CtEDO, Oprea c. Moldovei, hot. 21 decembrie 
2010).  
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- măsura este temporară: se ia pe o anumită durată determinată de timp;
- măsura este provizorie: durează cât timp sunt prezente împrejurările pentru care a fost 

dispusă şi se revocă imediat ce acestea au dispărut.

5. Condiţiile de arestare
a. condiţii generale, valabile pentru orice măsură procesuală de constrângere:
- urmărirea penală să fie începută13;
- să fie întrunite temeiurile expres prevăzute de art. 176 alin. 1 şi alin. 2 CPP;
- măsura să fie luată de organul de aplicare a legii competent14.
b. condiţii specifice
- persoana să aibă calitatea de bănuit sau învinuit în cursul urmăririi penale, respectiv de 

inculpat în cursul judecăţii (art. 175, 176 CPP);
- există vreunul dintre cele opt cazuri de arestare prevăzute de art. 176 şi art. 185 CPP.

6. Condiţiile materiale ale arestării preventive
Pentru ca măsura privării de libertate a unei persoane să fie conformă CEDO, trebuie 
îndeplinite două condiţii: (1) urmează să se încadreze în unul din cazurile prevăzute la art. 
5 par. 1 lit. c din Convenţie; (2) trebuie luată în conformitate cu dreptul intern al statului 
în cauză.

6.1. Reglementarea potrivit CEDO 
În jurisprudenţa CtEDO, privarea de libertate include măsurile obişnuite – reţinerea, ares-
tarea, executarea pedepsei cu închisoarea; dar mai intră în această categorie arestul la 
domiciliu15 ori internarea într-un spital a unei persoane arestate16, reţinerea într-o maşină 
pentru mai multe ore17 ori ţinerea persoanei încătuşate timp de mai multe ore fără a fi reţinută 
sau arestată18. Pentru a decide dacă a existat sau nu o privare de libertate, se apreciază asupra 
unui element obiectiv – deţinerea unei persoane într-un spaţiu restrâns şi pentru o perioadă de 
timp neneglijabilă, respectiv un element subiectiv – persoana nu a consimţit la aceasta19.

Cazurile enumerate de CEDO în care poate fi aplicată arestarea preventivă sunt în număr 
de trei. Ele sunt reglementate în art. 5 par. 1 lit c) din Convenţie, potrivit căruia: „Orice 

13 Dacă persoana a fost arestată pentru a fi împiedicată să comită acte de banditism, asocierea infractorilor 
şi acţiuni de intimidare, dar împotriva sa nu se angajase nici un act de urmărire penală, deţinerea sa este 
contrară dispoziţiilor art. 5 par.1 lit. c din Convenţie (CtEDO, Jecius c. Lituaniei, hot. 31 iulie 2000).

14 Pentru arestare, în faza de urmărire penală organul judiciar competent este judecătorul (care soluţionează 
demersul de arestare) sau instanţa de judecată (care soluţionează recursul împotriva încheierii de respingere 
a demersului), iar în faza de judecată – organul competent este instanţa de judecată sesizată cu soluţionarea 
fondului.

15 CtEDO, Dacosta Silva c. Spaniei, hot. 2 noiembrie 2006: arestul la domiciliu constituie o privare de libertate 
şi nu o simplă restrângere a libertăţii de circulaţie.

16 CtEDO, Freimanis şi Lidums c. Letoniei, hot. 9 februarie 2006.
17 CtEDO, Bozano c. Franţei, hot. 18 decembrie 1986.
18 CtEDO, Berktay c. Turciei, hot. 1 martie 2001.
19 CtEDO, Storck c. Germaniei, hot. 16 iunie 2005.



12

persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu 
excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale: c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea 
aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a 
bănui că a săvârşit o infracţiune, sau atunci când există motive temeinice de a crede în necesitatea 
de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia”.
Toate aceste cazuri de arestare preventivă au acelaşi scop: aducerea persoanei în faţa or-
ganului de aplicare a legii pentru a fi judecată20. Mai jos vom explica, sintetic, în ce constă 
fiecare dintre cazuri.
1. există motive verosimile de a bănui21 o persoană că a săvârşit o infracţiune:
- conduita infracţională există anterior aducerii persoanei în faţa judecătorului;
- suspiciunea comiterii faptei există pe tot parcursul arestării22;
- suspiciunea organelor de aplicare a legii, pentru a fi o bănuială rezonabilă, trebuie să se 

întemeieze pe existenţa unor fapte sau informaţii de natură a convinge pe un observa-
tor obiectiv că persoana ar fi putut comite infracţiunea23, altfel privarea de libertate ar fi 
arbitrară;

- suspiciunea se referă nu la o infracţiune în general, ci la o infracţiune concret 
determinată24;

- credibilitatea motivelor se apreciază în raport cu ansamblul circumstanţelor din fie-
care speţă concretă25;

- faptele ce au dat naştere suspiciunii (bănuielii) nu trebuie să fie de acelaşi nivel cu cele 
necesare pentru a justifica o condamnare sau chiar o acuzaţie26, căci la acest moment nu 
se stabileşte culpabilitatea persoanei, acesta fiind obiectivul final al procesului penal27.

Practica CtEDO 1: În practica Curţii de la Strasbourg au fost considerate motive plauzi-
bile pentru a sta la baza suspiciunii de comitere a unei infracţiuni următoarele împrejurări: 
la domiciliul inculpatului s-au găsit obiecte care aveau legătură cu infracţiunea28; incul-
patul a recunoscut fapta29; inculpatul a fost indicat ca autor de alţi suspecţi în cauză, 

20 Scopul arestării preventive este trimiterea în judecată (CtEDO, Al-Jedda c. Regatului Unit, hot. Marea 
Cameră din 7 iulie 2011). Dacă existau motive plauzibile, nu are importanţă şi realizarea efectivă a scopului, 
adică dacă nu se deschide procesul penal sau inculpatul este achitat (CtEDO, Brogan c. Regatului Unit, hot. 
29 noiembrie 1988).

21 Traducerea oficială în limba română a Convenţiei foloseşte expresia „motive verosimile de a bănui”. În variantele 
oficiale, expresiile sunt „des raisons plausibles” (fr), „reasonable suspicion” (en).

22 CtEDO, Stogmuller c. Germaniei, hot. 10 noiembrie 1969.
23 CtEDO, Shannon c. Letoniei, hot. 24 noiembrie 2009; Murray c. Regatului Unit, hot. 28 octombrie 1994.
24 CtEDO, Guzzardi c. Italiei, hot. 06 noiembrie 1980, §102.
25 În domeniul criminalităţii organizate, dată fiind categoria specială a acesteia, nu se cere divulgarea surselor 

confidenţiale ale informaţiilor obţinute, dar se cere totuşi existenţa unor surse fiabile (CtEDO, Campbell şi 
Hartley c. Regatului Unit, hot. 30 august 1990, § 33-34.)

26 CtEDO, Brogan şi alții c. Regatului Unit, hot. 29.11.1988, §53; Murray c. Regatului Unit, hot. 28 octombrie 
1994, §55; Michalko c. Slovaciei, hot. 21 decembrie 2010.  

27 CtEDO, NC c. Italiei, hot. 29 noiembrie 1988, §45.
28 CtEDO, Oral şi Atabay c. Turciei, hot. 23 iunie 2009 (s-au găsit gloanţe); Sevk c. Turciei, hot. 11 aprilie 2006 

(s-au găsit arme).
29 CtEDO, Svetoslav Hristov c. Bulgariei, hot. 13 ianuarie 2011.
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care au dat depoziţii concordante30; procese-verbale încheiate de poliţişti care au asistat 
la comiterea faptei31; un denunţ anonim32; identificarea de către victimă, examinarea 
medicală a victimei şi percheziţia asupra inculpatului33; declaraţii date de informatori34; 
declaraţii ale martorilor, chiar dacă ulterior au fost retrase35.
Practica CtEDO 2: Nu au fost considerate motive plauzibile următoarele împrejurări: 
explicaţiile ofiţerului cum că persoana mergea repede şi se uita în jur, ezitând dacă să 
meargă acasă sau nu36; suspiciunile serviciului de informaţii cum că persoana e implicată 
în trafic de arme, nesusţinute însă de declaraţii, informaţii concrete sau plângeri37; 
prezenţa inculpaţilor într-o casă ce aparţinea unei organizaţii teroriste38; lipsirea de li-
bertate în baza unor acuzaţii de diminuare a preţului unui imobil cumpărat, când în 
dosar nu există vreo probă cu privire la diminuarea preţului39. 

2. există suspiciuni cum că persoana va săvârşi o infracţiune:
- organele de aplicare a legii dispun arestarea pentru că doresc împiedicarea comiterii unei 

infracţiuni;
- natura şi calitatea suspiciunilor sunt aceleaşi ca la cazul anterior40;
- această ipoteză prezintă relevanţă numai dacă tentativa la o infracţiune este la rândul 
ei tot o infracţiune; or, atunci rezultă că practic acest caz de arestare se suprapune peste 
primul.

Practica CtEDO: nu se poate autoriza arestarea unei persoane sau a unui grup de per-
soane ca măsură de prevenţie generală41, chiar dacă ele sunt periculoase prin pornirea 
permanentă către delincvenţă (mafioţi42 sau extremişti43).

3. există suspiciuni că persoana va fugi după comiterea infracţiunii:
- se bazează pe faptul că organele de aplicare a legii au obligaţia să îi prindă pe autorii 

infracţiunilor;
- arestarea trebuie susţinută, de asemenea, de motive verosimile;
- şi acest caz se suprapune peste primul caz de arestare: primul (săvârşirea infracţiunii) 

este, de fapt, ipoteza celui de-al treilea (fuga după săvârşirea infracţiunii).

30 CtEDO, Muradverdiyev c. Azerbaidjanului, hot. 9 decembrie 2010; Svipsta c. Letonia, hot. 9 martie 2006.
31 CtEDO, Medvedev c. Rusiei, hot. 9 septembrie 2010: în speţă este vorba de tulburarea ordinii publice.
32 CtEDO, Cagirici c Turciei, hot 27 iunie 2006.
33 CtEDO, Georgiev c. Bulgariei, hot. 15 noiembrie 2005: în speţă inculpatul era acuzat de viol şi furt.
34 CtEDO, Labita c. Italiei, hot. 6 aprilie 2000.
35 CtEDO, Talat Tape c. Turciei, hot. 21 noiembrie 2004: s-a considerat că retragerea mărturiilor nu înlătură 

suspiciunea rezonabilă împotriva inculpatului.
36 CtEDO, Nechiphorok şi Yonkalo c. Ucrainei, hot. 21 aprilie 2011.
37 CtEDO, Lazoroski c. Macedoniei, hot. 8 octombrie 2009.
38 CtEDO, Ipek c. Turciei, hot. 3 februarie 2009.
39 CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007.
40 Sintagmele folosite sunt: „motive temeinice” (ro), „des motifs raisonnables” (fr), „reasonably considered” (en).
41 Internarea unor persoane pe motivul „menţinerii liniştii şi ordinii publice” fără a exista bănuieli că ele ar fi avut 

intenţia de a comite infracţiuni sau să se creadă că măsura luată s-ar fi impus spre a împiedica comiterea de fapte 
antisociale nu se justifică pe temeiul art. 5 par. lit c (CtEDO, Irlanda c. Regatului Unit, hot. 18 ianuarie 1978, §196). CtEDO, Irlanda c. Regatului Unit, hot. 18 ianuarie 1978, §196). CtEDO, Irlanda c. Regatului Unit, hot. 18 ianuarie 1978, §196

42 CtEDO, Guzzardi c. Italiei, hot. 6 noiembrie 1980.
43 CtEDO, Shimovolos c. Rusiei, hot. 21 iunie 2011.
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Practica CtEDO: Detenţia inculpatului este conformă art. 5 par. 1 CEDO atât timp cât 
există informaţii ale serviciilor secrete cum că el a făcut pregătiri pentru a fugi, având în 
vedere că celălalt inculpat din aceeaşi cauză fugise deja44.

Condiţiile în care poate fi aplicată arestarea preventivă sunt cele legale. Prin aceasta, Curtea 
Europeană trimite la legislaţia naţională: măsurile privative de libertate trebuie să respecte 
condiţiile de fond şi pe cele de procedură prevăzute de dreptul naţional45.
Dar nu e suficient ca privarea de libertate să fie conformă legii, ci trebuie să fie necesară
şi conformă cu scopul art. 5 par. 1 CEDO, acela de a proteja o persoană împotriva 
arbitrariului46.

6.2. Reglementarea naţională
Opt sunt cazurile în care poate fi aplicată arestarea, prevăzute în art. 176 CPP combinat 
cu art. 185 CPP. Legiuitorul naţional a introdus astfel condiţii suplimentare faţă de cele 
prevăzute în Convenţie, care diferă în funcţie de gravitatea infracţiunii:

a. un caz este prevăzut în prima parte a art. 176 alin 2 CPP şi se referă la infracţiunile 
grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
b. patru cazuri sunt prevăzute în a doua parte a art. 176 alin 2 CPP cu referire la alin. 1 
al aceluiaşi articol şi se referă la celelalte infracţiuni;
c. trei cazuri constau în circumstanţele menţionate la art. 185 alin. 2 CPP.

6.3. Explicarea cazurilor naţionale de arestare
a. Cazul prevăzut în prima parte a art. 176 alin. 2 CPP priveşte infracţiunile grave, de-
osebit de grave sau excepţional de grave. În aceste situaţii arestarea se poate dispune
dacă există bănuiala că persoana a săvârşit o faptă penală47.
Săvârşirea unei fapte penale de către persoana urmărită presupune următoarele condiţii: 
- trebuie să existe o legătură între infracţiune48 şi persoana urmărită, presupunându-se că 
ea e implicată în săvârşirea acestei fapte;
- această presupunere nu trebuie să fie neapărat certă: autorităţile nu trebuie să aibă o sus-
piciune „autentică”, ci ele trebuie să se bazeze pe existenţa unor date obiective care ar face 
şi un terţ să ajungă la aceeaşi concluzie, şi nu pe baza unor simple speculaţii49;

Atenţie! Nu e necesar ca autorităţile să dispună de probe suficiente pentru a formula 
acuzaţii încă din momentul arestării. Nu e necesar ca încadrarea juridică a faptelor la 
momentul arestării să fie una definitivă.

44 CtEDO, Danov c. Bulgariei, hot. 26 octombrie 2006, §65.
45 CtEDO, Rusu c. Austriei, hotărârea din 2 octombrie 2008; Belov c. Rusiei, hot. 3 iulie 2008.
46 CtEDO, Abdulkdir Aktaş c.Turciei, hot. 31 ianuarie 2008.
47 Prin „bănuială rezonabilă”(sintagmă utilizată în versiunea engleză a CEDO) se înţelege, conform versiunii franceze, 

„bănuială (suspiciune) bazată pe motive (temeiuri) verosimile (plauzibile)”. De remarcat că noul text de lege introdus 
în CPP foloseşte termenul de „bănuială” şi nu sintagma de „bănuială rezonabilă” utilizată de CEDO. Nu realizăm 
dacă este doar o inadvertenţă legislativă, însă este evidentă necesitatea rezonabilităţii acestei bănuieli. rezonabilităţii acestei bănuieli. rezonabilităţii

48 Dacă fapta nu e incriminată în legislaţia naţională la momentul săvârşirii ei, arestarea este nelegală (CtEDO, 
Wloch c. Poloniei, hot. 19 octombrie 2000 § 109; Lukanov c. Bulgariei, hot. 20 martie 1997).Wloch c. Poloniei, hot. 19 octombrie 2000 § 109; Lukanov c. Bulgariei, hot. 20 martie 1997).Wloch c. Poloniei, hot. 19 octombrie 2000 § 109; Lukanov c. Bulgariei, hot. 20 martie 1997

49 CtEDO, Shannon c. Letoniei, hot. 24 noiembrie 2009; Varga c. României, hot. 11 martie 2008.
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- presupunerea trebuie să poată fi dedusă din fapte sau informaţii care sunt cuprinse în 
actele procedurale care însoţesc demersul procurorului;

Atenţie! Nu e de ajuns doar actul de începere a urmăririi penale sau demersul procuro-Atenţie! Nu e de ajuns doar actul de începere a urmăririi penale sau demersul procuro-Atenţie!
rului. E nevoie să fie depuse şi probele care susţin comiterea faptei de către persoană.

- fapta este de o gravitate sporită: gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă.
Conform art. 16 alin. 4-6 CP, prin infracţiuni grave se înţeleg faptele sancţionate cu închi-
soare mai mult de 5 ani şi până la 12 ani inclusiv. Cele deosebit de grave sunt infracţiunile 
comise cu intenţie şi sancţionate cu pedeapsa de peste 12 ani închisoare, iar cele excepţional 
de grave sunt infracţiunile comise cu intenţie şi sancţionate cu detenţie pe viaţă. Judecătorul 
va avea în vedere calificarea juridică făcută de procuror prin actul de începere a urmăririi 
penale, ordonanţa de punere sub învinuire sau rechizitoriu.
Faptul că există bănuieli că o persoană a comis o infracţiune de o gravitate sporită nu 
înseamnă că, în mod automat, această persoană trebuie arestată. Judecătorul trebuie să 
aprecieze foarte atent la necesitatea privării de libertate ca măsură extremă ce poate ga-
ranta conduita corectă a persoanei pe durata procesului50. De aceea, sfatul nostru este de 
a justifica măsura şi pe cel puţin unul din celelalte şapte cazuri prevăzute expres de lege şi 
explicate în cele ce urmează.

b. Cele patru cazuri prevăzute în a doua parte a art. 176 alin. 2 CPP privesc infracţiunile 
uşoare şi cele mai puţin grave şi presupun fiecare întrunirea cumulativă a câte două 
condiţii:

- să existe o bănuială rezonabilă întemeiată pe probe cum că a fost săvârşită o faptă penală şi 
există presupunerea întemeiată pe temeiuri rezonabile că persoana ar putea să se ascundă 
de organul de urmărire penală sau de instanţă;

- să existe o bănuială rezonabilă întemeiată pe probe cum că a fost săvârşită o faptă penală 
şi există presupunerea întemeiată pe temeiuri rezonabile că persoana ar putea să împiedice 
stabilirea adevărului în procesul penal;

-  să existe o bănuială rezonabilă întemeiată pe probe cum că a fost săvârşită o faptă penală şi 
există presupunerea întemeiată pe temeiuri rezonabile că persoana ar putea să săvîrşească 
alte infracţiuni;

- să existe o bănuială rezonabilă întemeiată pe probe cum că a fost săvârşită o faptă penală 
şi instanţa aplică măsura preventivă pentru a se preîntâmpina riscul ca persoana să se 
eschiveze de la asigurarea executării sentinţei.

Aşadar, trebuie să existe cel puţin unul dintre aceste patru cazuri pentru a aresta o persoană 
bănuită de comiterea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave. Potrivit art. 16 alin. (2)-
(3) CP, infracţiuni uşoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în cali-

50 Jurisprudenţa CtEDO acceptă arestarea unei persoane bănuite că a comis o infracţiune şi pe motiv că prin 
aceasta s-a produs o tulburare a ordinii publice. Curtea de la Strasbourg insistă însă să arate că această tul-
burare e limitată în timp. Astfel, ea a statuat că anumite infracţiuni, prin gravitatea deosebită şi prin reacţia 
particulară a opiniei publice, pot suscita o tulburare a societăţii de natură să justifice o detenţie preventivă, 
însă doar pe un termen limitat, în acest caz urmând a se demonstra că punerea în libertate ar tulbura în 
mod real ordinea publică, iar menţinerea măsurii este legitimă doar atât timp cât ordinea publică ar fi efectiv 
ameninţată (CtEDO, Letellier c. Franţei, hot. 26 iunie 1991).
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tate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv, iar 
infracţiuni mai puţin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa 
maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv.

Atenţie! Dacă sancţiunea este amenda, nu se poate dispune arestareaAtenţie! Dacă sancţiunea este amenda, nu se poate dispune arestareaAtenţie! 51. Dar această măsură 
se va putea lua în cazul în care legea prevede închisoarea alternativ cu amendaalternativ cu amendaalternativ 52.

De remarcat că arestarea dispusă în scopul de a se evita ascunderea, a se evita împiedicarea stabilirii De remarcat că arestarea dispusă în scopul de a se evita ascunderea, a se evita împiedicarea stabilirii De remarcat
adevărului şi a se preîntâmpina săvârşirea altor infracţiuni are la bază presupuneri rezultate din 
temeiuri rezonabile. Acestea din urmă sunt date obţinute din probe administrate în dosarul de 
fond sau din activităţi speciale de investigaţie. Datele obţinute din probe53 sau informaţii trebuie să fie 
suficiente pentru a se naşte o bănuială (presupunere) bazată pe elemente obiective, în sensul cerut 
de lege. Aceste probe sau informaţii sunt cuprinse în actele procedurale care însoţesc demersul 
procurorului şi ele trebuie depuse la dosar, cu acces pentru parte, chiar cu riscul dezvăluirii unor 
aspecte pe care procurorul le dorea încă secrete54.
Toate aceste patru cazuri privesc comportamentul postinfracţional al persoanei, după cum 
vom explica mai jos:

b1. ascunderea persoanei: este făcută cu scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau 
judecată şi poate consta în lipsa actelor de identitate, neprezentarea la organul de aplicare a 
legii la chemarea acestuia55, dispariţia de la domiciliu sau îndeplinirea formalităţilor pentru 
părăsirea localităţii, raionului sau ţării, lichidarea conturilor de la bancă, vânzarea imobilului 
folosit drept unica locuinţă etc.

b2. împiedicarea aflării adevărului în procesul penal: poate consta în influenţarea sau încer-
carea de influenţare a martorilor, victimei sau coinculpaţilor, influenţarea sau încercarea de 
influenţare a expertului, distrugerea sau alterarea de probe materiale, sustragerea sau as-
cunderea de înscrisuri ori mijloace materiale de probă etc. Nu are importanţă că fapta astfel 
comisă este ea însăşi infracţiune (instigare la mărturie mincinoasă, fals etc.) sau nu (rugăminţi 
adresate victimei). Deşi acest risc este real la început, el poate descreşte în cursul desfăşurării 
procedurilor judiciare, fără a dispărea complet decât la sfârşitul acestora.

b3. săvârşirea unei alte infracţiuni: constă în pregătirea sau chiar comiterea unei noi 
infracţiuni ulterior începerii urmăririi penale, ori în ameninţarea în mod credibil cu comi-
terea unei noi infracţiuni (ex. procurarea de arme, racolarea de complici). Riscul de repetare 
a infracţiunilor poate fi dedus având în vedere şi natura infracţiunilor precedente şi numărul 
sancţiunilor suportate în consecinţă.

51 Pct. 9 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 4 din 28.03.2005.
52 Art 136 alin. 4 CPP al României prevede expres că „Măsura arestării preventive nu poate fi dispusă în cazul 

infracţiunilor pentru care legea prevede alternativ pedeapsa amenzii”.
53 Aceste probe sunt distincte de cele vizând fapta pe care persoana este bănuită că a comis-o.
54 CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007.
55 Dacă persoana nu a fost înştiinţată despre proces şi a decis să plece din ţară, nu se poate susţine că ea a încer-

cat să se sustragă (CtEDO, Ladent c. Poloniei, hot. 18 martie 2008).
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Atenţie! Nu va exista acest temei de arestare dacă învinuitul/inculpatul a comis o a 
doua infracţiune mai înainte de a se începe urmărirea penală pentru prima (concurs 
de infracţiuni).

b4. asigurarea executării sentinţei de condamnare la pedeapsa închisorii: acest caz presupune 
situaţia existenţei unei hotărâri de condamnare încă neexecutorie. Ca urmare, se referă la 
măsura arestării preventive care se poate dispune fie de prima instanţă odată cu hotărârea 
de condamnare, fie de către instanţa de apel în timpul soluţionării apelului îndreptat îm-
potriva unei sentinţe de condamnare la pedeapsa închisorii. 

c. Cele trei cazuri reglementate de art. 185 alin. 2 CPP constau în anumite circumstanţe în 
care se află bănuitul, învinuitul sau inculpatul şi care impun arestarea sa:

- nu are loc permanent de trai pe teritoriul Republicii Moldova;
- nu este identificat;
- a încălcat condiţiile altor măsuri preventive aplicate în privinţa sa sau a ordonanței 

de protecție în cazurile de violență domestică.

Explicăm mai jos aceste împrejurări:
c1. nu are loc permanent de trai pe teritoriul Republicii Moldova: se întâlneşte această situaţie dacă 
persoana este cetăţean străin sau apatrid fără reşedinţă în ţară (aflat în călătorie sau în tranzit prin 
Republica Moldova), ori este cetăţean moldovean fără domiciliu permanent (indiferent că are sau 
nu viză de reşedinţă, nu locuieşte la locul indicat, îşi schimbă frecvent acest loc etc.)
Conform art.185 alin. 21 introdus prin LP 66/2012, acest motiv se ia în considerare în cazul în care 
învinuitul/inculpatul a refuzat să comunice locul permanent de trai.
c2. nu este identificat56c2. nu este identificat56c2. nu este identificat : aceasta înseamnă că persoana nu are acte de identitate (paşaport, buletin) 
asupra sa şi nici nu îi pot fi aduse, ori actele sale sunt false, ori se împotriveşte stabilirii identităţii. În 
practică, această situaţie se poate întâlni la bănuit şi învinuit și mai rar la inculpat.
c3. a încălcat condiţiile altor măsuri preventive aplicate în privinţa sa sau a ordonanței de protecție 
în cazurile de violență domestică. Este suficient acest motiv pentru a se înainta un nou demers 
de arestare după ce demersul anterior a fost respins, considerându-se respectiva încălcare drept 
o circumstanţă nouă57. Evident, trebuie îndeplinită condiţia gravităţii sancţiunii: nu va putea fi 
dispusă arestarea pentru neîndeplinirea condiţiilor unei măsuri neprivative de libertate, dacă 
pedeapsa pentru infracţiunea comisă este amenda, de exemplu.

56 A se vedea Legea privind actele stării civile nr. 100 din 26 aprilie 2001, publicată în 17.08.2001 în M.O. nr. 
97-99.

57 Pct. 18 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 4 din 28.03.2005.
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Capitolul III. Aspecte procedurale cu privire la 
arestarea preventivă

1. Organele care iau măsura:
- în cursul urmăririi penale: procurorul întocmeşte demersul de arestare şi anexează 

materialele58, instanţa de judecată e cea care arestează sau prelungeşte măsura arestării; 
de asemenea, instanţa de recurs poate fi cea care ia măsura atunci când soluţionează 
recursul;

- în cursul judecăţii: completul de judecată (primă instanţă, instanţa de apel, instanţa de 
recurs) soluţionează fără întârziere demersul de arestare sau ia în discuţie din oficiu 
necesitatea luării măsurii arestării; instanţa de recurs poate fi cea care ia măsura atunci 
când soluţionează recursul.

2. Participanţii la procedură (art. 307, 308 CPP):
- în faza de urmărire penală: bănuitul/învinuitul – prezenţa sa se asigură de procuror; 

în faza de judecată: inculpatul;
- avocatul ales – înştiinţat de procuror; dacă nu are avocat ales, judecătorul îi asigură un 

avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat;
- dacă bănuitul/învinuitul e minor, participă reprezentantul legal; înştiinţat de pro-

curor; precum şi pedagogul sau psihologul (art. 479 alin. 2 CPP);
- dacă e cazul, participă interpretul – asigurat de judecător;
- procurorul.

La judecata recursului, legea prevede că neprezentarea bănuitului, învinuitului care nu este 
privat de libertate şi a reprezentantului lui legal, care au fost citaţi în modul prevăzut de 
lege, nu împiedică examinarea recursului (art. 312 alin. 3 CPP).

3. Operaţiuni administrative anterioare:
- înregistrarea demersului: în cursul urmăririi penale poate fi un demers de arestare 

preventivă sau arestare la domiciliu a bănuitului, de arestare a învinuitului sau de prelun-
gire a arestării învinuitului;

- fixarea momentului examinării: la judecătorul primei instanţe aceasta se face „fără întârz-
iere”, adică în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de momentul expirării termenului reţinerii59; 

58 În demersul procurorului se indică: fapta care face obiectul bănuirii, prevederile legale în care aceasta se 
încadrează şi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, motivul, temeiul şi necesitatea aplicării 
arestării preventive sau arestării la domiciliu, precum şi faptul că bănuitului i s-au explicat consecinţele încălcării 
măsurii preventive. La demers se anexează materialele care confirmă temeiurile de aplicare a arestării preventive 
sau arestării la domiciliu (art. 307 alin.1 teza a treia pentru bănuit, respectiv art. 308 alin. 1 teza a treia CPP pen-
tru învinuit în redacţia LP 66/2012). În practică, pentru fiecare persoană în parte se face un demers, chiar dacă 
toate acestea au calitatea de învinuiţi în aceeaşi cauză.

59 A se vedea art. 307 alin. 2 şi art. 308 alin. 2 CPP, respectiv pct. 12 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 4 din 
28.03.2005.
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la instanţa de recurs, momentul examinării se fixează în termen de 3 zile de la primirea 
recursului, dar nu mai târziu de data expirării duratei arestării60;

- se asigură contactul între avocat şi client; se acordă timpul necesar avocatului pentru 
pregătirea apărării.

Egalitatea armelor - Demersul şi materialele care confirmă temeiurile de aplicare a arestării Egalitatea armelor - Demersul şi materialele care confirmă temeiurile de aplicare a arestării Egalitatea armelor
preventive sau arestării la domiciliu se prezintă avocatului, în momentul depunerii demer-
sului cu privire la aplicarea arestării preventive sau arestării la domiciliu, şi judecătorului de 
instrucţie61. 
Practica de a nu prezenta materialele dosarului referitoare la motivele arestării, asociată cu 
omisiunea instanţelor de judecată de a invoca motive relevante şi suficiente pentru arestare, 
confirmă în mod legitim impresia învinuitului că arestarea sa a fost arbitrară. Există o practică 
vicioasă în Republica Moldova de a nu permite apărătorului accesul la partea relevantă din 
dosarul penal (cu excepţia unor pagini incluzând demersul de arestare, învinuirea şi proces-
ele-verbale de reţinere, cunoscute deja de către apărare) înainte de şedinţele instanţei privind 
examinarea demersului de aplicare sau de prelungire a arestului preventiv. De altfel, în două 
cazuri împotriva Republicii Moldova, CtEDO spune în mod expres aceasta62.

4. Procedura de examinare 
Procedura de arestare este o procedură adiacentă procesului principal, care se desfăşoară 
după reguli proprii.
a. locul: examinarea demersului de arestare sau de prelungire a arestării, precum şi 

soluţionarea recursului cu privire la bănuit/învinuit se face în şedinţă închisă; soluţionarea 
cererii de arestare a inculpatului trimis în judecată se face în şedinţă publică. 

b. deschiderea şedinţei: o face judecătorul, care şi anunţă ce anume se va examina.
c. se fac verificări prealabile:
- compunerea completului (un judecător la prima instanţă, trei judecători în recurs), 

inclusiv prezenţa grefierului; se rezolvă problema incompatibilităţilor63;

60 A se vedea art. 312 alin. 2 CPP, respectiv pct. 33 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 4 din 28.03.2005.
61 Această obligaţie se prevede acum expres de art. 307 alin.1 teza a treia şi art. 308 alin. 1 teza a treia CPP în redacţia 

LP66/2012. Ea corespunde cu jurisprudenţa CtEDO unde s-a stabilit că principiul egalităţii armelor este valabil de 
asemenea şi pentru procedura habeas corpus, care trebuie să aibă un caracter acuzator (Sanchez-Reisse c. Elveţiei, hot. 
21 octombrie 1986 şi Wloch c. Poloniei, hot. 19 octombrie 2000). În această privinţă un acuzat trebuie să aibă acces la 
dosarul instrucţiei de care se serveşte jurisdicţia pentru a revedea o decizie de menţinere a prevenitului în detenţie 
(Lamy c. Belgiei, hot. 30 martie 1989) şi să primească toate concluziile formulate asupra acestui punct de către pro-
curor (Niedbala c. Poloniei, hotărârea 4 iulie 2000). În lumina impactului dramatic al privării de libertate asupra 
drepturilor fundamentale ale persoanei vizate, procedurile desfăşurate în temeiul articolului 5 § 4 din Convenţie 
trebuie, în principiu, să întrunească până la limita posibilului, în temeiul circumstanţelor desfăşurării unei urmăriri 
penale, cerinţele fundamentale ale unui proces echitabil (Shishkov c. Bulgariei, hot. 9 ianuarie 2003, §77).Shishkov c. Bulgariei, hot. 9 ianuarie 2003, §77).Shishkov c. Bulgariei, hot. 9 ianuarie 2003, §77

62 CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007; Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007.
63 Dispozițiile privind cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 33 alin. 2 pct. 5 şi alin. 3 CPP nu se aplică 

judecătorului de instrucţie și judecătorului instanței de recurs care judecă recursul împotriva hotărârii pri-
vind măsura preventivă (art. 33 alin. 4 CPP).
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- prezenţa bănuitului/învinuitului/inculpatului la prima instanţă – dacă lipseşte, nu se 
poate proceda la examinarea demersului de arestare în lipsa persoanei decât dacă există 
probe că este dat în căutare (se depune ordonanţa de anunţare în căutare), este dispărut 
(se depun declaraţii ale rudelor cu privire la lipsa de la domiciliu, documente pri-
vind trecerea frontierei de stat), se sustrage (există dovada citării, însă persoana nu s-a 
prezentat la organul de aplicare a legii)64;

- prezenţa bănuitului/învinuitului/inculpatului la recurs; dacă este arestat, însă se află inter-
nat sau starea de sănătate nu permite aducerea lui, se judecă în lipsă65; la fel, dacă nu este 
arestat, a fost legal citat, însă nu se prezintă în instanţă (art. 312 alin. 3 CPP);

- prezenţa reprezentantului legal pentru cel minor, conform art. 77 CPP66, şi a psihologu-
lui sau pedagogului;

- prezenţa avocatului e obligatorie;
- cu privire la compunerea completului de judecată: un judecător (prima instanță), res-

pectiv trei judecători (instanța de recurs);
- cu privire la sesizare: existenţa demersului procurorului67 şi îndeplinirea cerinţelor de 

formă (de ex. semnarea lui de către procuror); dacă este cazul, existenţa acordului pre-
alabil pentru anumite categorii de funcţionari de stat care dispun de imunitate; dacă 
este vorba de instanţa de recurs, se verifică respectarea termenului de 3 zile de formu-
lare a căii de atac68;

- competenţa funcţională: judecător sau complet de judecată, respectiv instanţa de recurs;
- competenţa materială: judecătorul de instrucţie sau alt judecător împuternicit de CSM 

de la prima instanţă competentă să judece cauza pe fond;
- competenţa teritorială: judecătorul de la instanţa în a cărei rază teritorială de activitate 

se află organul de urmărire penală.
Atenţie! Dacă măsura se ia în cursul judecăţii, competentă de a dispune asupra demer-! Dacă măsura se ia în cursul judecăţii, competentă de a dispune asupra demer-!
sului de arestare este instanţa în faţa căreia se află cauza principală spre soluţionare 
(primă instanţă, instanţa de apel). Dacă măsura este dispusă de judecătorul de instrucţie 
(în faza de urmărire penală) sau prima instanţă (în faza de judecată), competenţa de a 
soluţiona recursul revine instanţei care este ierarhic superioară celei care a pronunţat 
hotărârea atacată. În acest din urmă caz se verifică şi respectarea termenului de de-
clarare a recursului.

d. prezentarea demersului: o face procurorul;
e. audierea: persoana vizată este audiată după ce i se explică drepturile de către judecător 

64 Pct. 5 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 4 din 28.03.2005.
65 Pct. 34 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 4 din 28.03.2005.
66 Conform art. 77 alin. (1) CPP, pentru minori reprezentanţi legali ai bănuitului, învinuitului, inculpatului sunt 

părinţii, înfietorii, tutorii sau curatorii lor. Potrivit alin. (2), în cazul în care partea nu are reprezentant legal 
dintre aceste persoane, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată numeşte din oficiu ca reprezen-
tant legal autoritatea tutelară.

67 Aceasta nu se verifică când măsura se ia din oficiu în cursul judecăţii.
68 Art. 329 alin. 3 CPP.
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(inclusiv va verifica dacă i s-a explicat dreptul de a tăcea şi de a nu se autoincrimi-
na, precum şi dacă nu a fost supusă maltratării prin tortură, tratament inuman sau 
degradant69); eventual se procedează la audierea reprezentantului legal al acesteia;

f. administrarea probelor:
- se administrează probe incidentale în legătură cu temeiurile arestării, putându-se audia 

inclusiv martori70;
- nu se audiază martori cu privire la fondul cauzei (probe principale) decât dacă au 

legătură cu legalitatea arestării71; 
- se administrează probe incidentale în legătură cu persoana: caracterizări de la unitatea 

de învăţământ sau locul de muncă, acte de proprietate, cazierul judiciar, documente în 
legătură cu domiciliul sau reşedinţa, starea de sănătate, situaţia familială etc. Instanţa 
nu poate plasa un obstacol foarte greu asupra celui arestat cerând, de exemplu, ca acesta 
să aducă dovadă că el nu va fugi, nu va recidiva sau nu se va opune justiţiei72.

La şedinţa de judecată în instanţa de recurs, după ce preşedintele şedinţei anunţă ce recurs va 
fi examinat, recurentul, dacă participă la şedinţă, argumentează recursul, apoi sunt audiate 
celelalte persoane prezente în şedinţă (art. 312 alin. 4 CPP).
La judecarea cauzei în primă instanţă şi în instanţa de apel, desfăşurarea şedinţei de judecată 
se consemnează în procesul-verbal întocmit de grefier (art. 336 alin.1 CPP).

5. Soluţionarea:
Instanţa de judecată poate dispune arestarea prin: încheiere (în cursul urmăririi penale sau 
în cursul judecăţii), sentinţă (când măsura se ia prin hotărârea de condamnare), decizie
(când decide instanţa de apel/recurs). Fiecare trebuie motivată.

5.1. La prima instanţă sunt posibile următoarele soluţii (art. 307 alin. 4 CPP):
a. Se constată încetarea procedurii şi eliberarea persoanei, când procurorul îşi retrage demersul; 

în acest caz, dacă persoana a fost reţinută, se va indica în hotărâre durata acestei măsuri;
b. Se respinge demersul de arestare preventivă ca inadmisibil, fără aplicarea vreunei 

măsuri preventive;
Se respinge ca inadmisibil demersul pentru arestarea preventivă pentru aceleaşi mo-inadmisibil demersul pentru arestarea preventivă pentru aceleaşi mo-inadmisibil
tive pentru care anterior un demers similar fusese respins şi între timp nu au interve-
nit împrejurări noi (art. 308 alin. 5, art. 329 alin. 1 CPP), demersul pentru arestarea 

69 Pct. 10.2 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 8 din 30.10.2009.
70 În cazul CtEDO Mușuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007, pentru a motiva arestarea reclamantului, instanțele 

au invocat faptul că reclamantul a încercat să influenţeze un martor. Totuşi, instanţele au respins cererile insis-
tente ale reclamantului de a audia acel martor.

71 Din cazul CtEDO Becciev c. Moldova, hot. 4 octombrie 2005, reiese că atunci când există probe care prima 
facie par să aibă legătură directă cu legalitatea detenţiei continue, instanţele judecătoreşti naţionale trebuie să le 
examineze şi evalueze. Astfel, refuzul instanţelor judecătoreşti, fără a da vreo explicaţie, de a audia un martor 
– fost membru al echipei de investigaţie ale cărui depoziţii erau relevante pentru veridicitatea acuzaţiilor aduse 
– puteau pune la îndoială întreaga bază legală a reţinerii şi detenţiei reclamantului, astfel încălcând dreptul 
reclamantului garantat de art. 5 par. 4 

72 CtEDO, Marea Cameră, Nikolova c. Bulgariei, hot. 25 martie 1999.
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preventivă a unui învinuit întemeiat pe împrejurări noi, dar care anterior fusese arestat 
mai mult de 6 luni/12 luni pentru aceeaşi infracţiune (art.186 alin. 3 CPP), precum 
şi demersul privind arestarea unui inculpat formulat pentru împrejurări noi, dar mai 
devreme de o lună după respingerea unui demers anterior (art. 329 alin. 1 CPP).

c. Se respinge demersul de arestare preventivă ca nefondat (fără a se aplica vreo măsură 
preventivă);

Se respinge ca nefondat demersul pentru arestarea preventivă formulat pentru motive 
care nu sunt susţinute de materialul depus la dosar73.

d. Se respinge demersul de arestare preventivă şi se aplică arestul la domiciliu74;
e. Se respinge demersul de arestare preventivă şi se dispune liberarea sub control judiciar 

sau pe cauţiune;
f. Se admite demersul de arestare preventivă sau a demersului de arestare la domiciliu şi 

aplicarea măsurii arestării preventive sau a arestării la domiciliu. Dacă măsura se ia din 
oficiu sau la cererea părţilor în cursul judecăţii, se dispune direct arestarea. 

5.2. La recurs sunt posibile următoarele soluţii (art. 312 alin. 5 CPP):
a. Se respinge recursul ca inadmisibil75, ca tardiv sau ca nefondat şi se menţine hotărârea 

judecătorului de instrucţie;
b. Se admite recursul persoanei arestate, se anulează încheierea de arestare preventivă76 sau de 

prelungire a duratei acesteia, şi ca urmare se anulează mandatul de arestare preventivă şi se 
dispune eliberarea persoanei de sub arest;

c. Se admite recursul persoanei şi se înlocuieşte măsura arestării preventive dispuse de 
judecător cu cea a arestării la domiciliu;

d. Se admite recursul persoanei şi se dispune liberarea sub control judiciar sau pe cauţiune;
e. Se admite recursul procurorului când prima instanţă a refuzat aplicarea sau prelungirea 

arestului preventiv, ca urmare se dispune admiterea demersului şi se aplică măsura 
arestării preventive sau a arestării la domiciliu, dispunându-se eliberarea mandatului 
de arestare sau, după caz, se dispune prelungirea duratei arestării. Măsura dispusă nu 
poate fi mai aspră decât cea solicitată în demersul procurorului, sau cu prelungirea 
duratei măsurii respective.

73 Dacă demersul privind aplicarea arestării preventive şi emiterea mandatului de arestare faţă de bănuit sau 
învinuit este prezentat în instanţă cu încălcarea prevederilor art. 166 alin.4 şi alin.5, art. 307 şi art. 308 CPP, 
după expirarea a 72 ore din momentul reţinerii instanţa adoptă o încheiere prin care respinge demersul, iar 
persoana este pusă în libertate. Prezentarea demersului în instanţă în termen se certifică prin momentul 
prezentării acestuia în cancelaria instanţei sau judecătorului de instrucţie şi înregistrarea materialului în 
registrul corespunzător (pct. 16 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 4 din 28.03.2005).

74 Considerăm greşită practica unor judecători de a admite parţial demersul procurorului de arestare preventivă 
şi de aplicare a măsurii arestării la domiciliu, cât timp legea nu prevede expres o asemenea soluţie.

75 Se va respinge ca inadmisibil recursul formulat de o persoană fără nicio calitate procesuală sau recursul for-
mulat împotriva unei hotărâri care nu comportă această cale de atac. 

76 În cazul în care în şedinţa de judecată nu au fost prezentate materiale ce confirmă legalitatea aplicării măsurii 
preventive respective sau prelungirii duratei ei, instanţa de recurs pronunţă decizia de anulare a măsurii preventive 
dispuse sau, după caz, a prelungirii duratei ei şi eliberează persoana reţinută sau arestată (art. 312 alin. 6 CPP). 
Chiar dacă măsura este justificată, ea este ilegală dacă a fost dispusă sau prelungită cu încălcarea procedurii. 



23

6. Termenele ţinerii în stare de arest
a. pentru bănuit: Durata maximă a arestării preventive este de 10 zile pentru bănuit (art. 

307 alin. 5 CPP), din care se scade durata cât a fost reţinut (maximum 72 de ore). Du-
rata arestării începe să curgă de la data reţinerii. Pentru persoana care anterior nu fusese 
reţinută, durata se calculează de la data pronunţării încheierii.

b. pentru învinuit: Durata maximă a arestării preventive în cursul urmăririi penale este 
de 30 de zile (art. 25 alin. 4 Constituţie, art. 186 alin. 2 CPP), din care se scade durata 
reţinerii. Această durată este regula, prin urmare, în maximum 30 de zile trebuie decis 
cu privire la trimiterea în judecată a învinuitului. 

Pentru motivele excepţionale prevăzute în art. 186 alin. 3 CPP77, durata ţinerii în stare 
de arest preventiv78 se poate prelungi. Fiecare prelungire a duratei arestării preventive nu 
poate depăşi 30 de zile în faza urmăririi penale (art. 186 alin. 5 CPP). Durata maximă a 
arestului este de până la 6 luni pentru infracţiuni sancţionabile cu închisoare de maximum 
15 ani, respectiv 12 luni pentru infracţiuni sancţionabile cu închisoare de maximum 25 de 
ani sau cu detenţie pe viaţă; pentru minori durata maximă este de 4 luni. Fiecare prelungire 
se dispune pe maximum 30 de zile (art. 186 alin. 5 CPP). 
c. pentru inculpat: După trimiterea cauzei în instanţa de judecată, termenul judecării 

cauzei cu menţinerea inculpatului în stare de arest, din ziua primirii cauzei în instanţa 
de judecată şi până la pronunţarea sentinţei, nu poate depăşi 6 luni, dacă persoana este 
învinuită de săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa maximă de 
până la 15 ani închisoare, şi 12 luni, dacă persoana este învinuită de săvârşirea unei 
infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa maximă de până la 25 de ani închisoare 
sau detenţie pe viaţă (art. 186 alin. 8 CPP)79.

Fiecare prelungire a duratei arestării preventive nu poate depăşi 90 de zile în faza judecării 
cauzei (art. 186 alin. 5 CPP).
După expirarea termenelor stabilite la alin. (5) şi (8), termenul judecării cauzei cu 
menţinerea inculpatului în stare de arest poate fi prelungit doar în cazuri excepţionale, la 
demersul procurorului, printr-o încheiere motivată a instanţei care judecă cauza, de fiecare 
dată cu 3 luni până la pronunţarea sentinţei (art. 186 alin. 9 CPP).

De remarcat: De regulă, procurorul cere arestarea pe durata maximă. Judecătorul, dacă 
admite demersul, poate aresta şi pentru o perioadă mai mică de timp. Atunci când 
stabileşte durata arestării, şi mai ales când i se solicită prelungirea măsurii, judecătorul 

77 În cazuri excepţionale, în funcţie de complexitatea cauzei penale, de gravitatea infracţiunii şi în caz de pericol 
al dispariţiei învinuitului ori de risc al exercitării din partea lui a presiunii asupra martorilor sau al nimicirii 
ori deteriorării mijloacelor de probă, durata ţinerii învinuitului în stare de arest preventiv la faza urmăririi 
penale poate fi prelungită.

78 Aceasta include orice altă privare de libertate.
79 Prelungirea duratei arestării preventive până la 6 luni se decide de către judecătorul de instrucţie în baza demer-

sului procurorului din circumscripţia în raza teritorială a căreia se efectuează urmărirea penală, iar în caz de 
necesitate de a prelungi arestarea preventivă peste termenul indicat – în baza demersului aceluiaşi procuror, cu 
consimţământul Procurorului General sau al adjuncţilor lui (art. 186 alin. 12 CPP).
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trebuie să respecte cerinţa ca această durată să nu depăşească o limită rezonabilă80. La 
aprecierea caracterului rezonabil al duratei detenţiei trebuie avute în vedere complexi-
tatea cauzei şi dreptul acuzatului reţinut la soluţionarea mai rapidă a cauzei sale cu 
necesitatea lămuririi acesteia sub toate aspectele. 

Atenţie! La expirarea duratei arestului, persoana trebuie pusă în libertate dacă măsura Atenţie! La expirarea duratei arestului, persoana trebuie pusă în libertate dacă măsura Atenţie!
nu este prelungită (art. 195 alin. 7 CPP), iar responsabilă de aceasta este administraţia 
instituţiilor de deţinere a persoanelor arestate (art. 187 pct. 12 CPP). Măsura poate înce-
ta şi anterior duratei pentru care a fost dispusă, dacă: este înlocuită cu o altă măsură (art. 
195 alin. 3 CPP), este revocată atunci când au dispărut temeiurile pentru aplicare (art. 
26 alin. 6 Constituţie, art. 195 alin. 2 CPP), este anulată de instanţa de recurs pentru 
lipsa temeiurilor de aplicare (art. 312 alin. 6), se constată încetarea de drept a măsurii 
(în cazurile prevăzute de art. 195 alin. 5 şi alin. 6 CPP).

Aşadar, gravitatea faptei imputate prin ea însăşi nu legitimează o detenţie provizorie foar-
te lungă. Astfel, Curtea Europeană a menţionat că după expirarea unui anumit timp de 
detenţie prejudiciară nu mai este suficientă invocarea temeiurilor iniţiale, dar pentru con-
firmarea cercetării în stare de arest sunt necesare alte motive relevante şi suficiente, precum 
şi o stăruinţă deosebită a autorităţilor la desfăşurarea procedurilor81.

Procedura prelungirii duratei arestării preventive a învinuitului/inculpatului (art. 186 CPP)
Procedura este iniţiată de procuror. Pentru prelungirea duratei arestării preventive până la 6 
luni competenţa aparţine procurorului care conduce sau efectuează urmărirea penală, iar în 
caz de necesitate a prelungiri arestării preventive peste termenul indicat – în baza demersului 
aceluiaşi procuror, cu consimţământul Procurorului General sau al adjuncţilor lui.
Procurorul competent, cu cel puţin 5 zile până la expirarea termenului de arestare, înaintează 
judecătorului de instrucţie sau, după caz, instanţei care judecă cauza un demers privind 
prelungirea acestui termen. În cazul în care, la data adoptării sentinţei, termenul arestu-
lui preventiv rămas este mai mic de 15 zile, instanţa de judecată este obligată, la demer-
sul procurorului, să se pronunţe asupra prelungirii termenului arestului preventiv până la 
pronunţarea sentinţei.
Deşi procurorul a solicitat prelungirea termenului arestării preventive, judecătorul 
de instrucţie sau, după caz, instanţa de judecată este în drept să înlocuiască arestarea 
preventivă cu arestarea la domiciliu, liberare provizorie sub control judiciar sau liberare 
provizorie pe cauţiune.

80 Principiul general aplicabil în această materie se referă la faptul că „detenţia preventivă trebuie să aibă un 
caracter excepţional, starea de libertate fiind starea normală, şi ea nu trebuie să se prelungească dincolo de 
limitele rezonabile - independent de faptul că ea se va imputa sau nu din pedeapsă”, aprecierea limitelor re-
zonabile urmând a se face în funcţie de circumstanţele concrete ale fiecărui caz în parte. (CtEDO, Wemhoff 
c. Germaniei, hot. 27 iunie 1968). Curtea de la Strasbourg foloseşte următoarele elemente/criterii pentru a se 
face această apreciere: 1. durata efectivă a detenţiei; 2. durata detenţiei prin raportare la pedeapsa prevăzută 
pentru infracţiunea respectivă; 3. efectele morale, materiale sau de altă natură asupra persoanei deţinute; 
4. conduita celui deţinut; 5. dificultăţile privind investigarea cazului; 6. maniera în care au fost conduse 
investigaţiile; 7. conduita autorităţilor judiciare.

81 CtEDO, Letellier c. Franţei, hot. 26 iunie 1991.
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Hotărârea instanţei de prelungire a termenului de judecare a cauzei cu menţinerea în stare 
de arest a inculpatului poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic superioară. Atacarea 
hotărârii nu suspendă examinarea cauzei.
Evident, calea de atac a recursului e deschisă pentru fiecare hotărâre de prelungire a stării 
de arest (art. 312 alin. 8 CPP).

7. Proceduri ulterioare adoptării soluţiei

7.1. În caz de aplicare a măsurii preventive:
Încunoştinţare: 
- Persoanei arestate i se aduc imediat la cunoştinţă drepturile sale şi motivele arestării, 
circumstanţele faptei, precum şi încadrarea juridică a acţiunii de săvârşirea căreia ea este 
bănuită sau învinuită, în limba pe care o înţelege, în prezenţa unui apărător ales sau a unui 
avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat (art. 11 alin. 5 CPP)82. Prin „imediat” 
se înţelege în primul moment în care organele de aplicare a legii pot proceda la îndeplinirea 
obligaţiei legale;
- copia de pe încheiere/decizie se comunică imediat procurorului; 
- celui arestat i se înmânează neîntârziat o copie de pe încheiere/decizie, i se comunică în 
limba pe care o înţelege motivele aplicării faţă de ea a măsurii preventive şi, totodată, i se 
explică modul şi termenul de atac al acesteia (art. 177 alin. 3 în redacţia LP66/2012).
Înştiinţarea altor persoane: 
Bănuitul, respectiv învinuitul/inculpatul are dreptul să anunţe, prin organul de urmărire 
penală, rudele apropiate sau o altă persoană, la propunerea sa, despre faptul reținerii și 
locul unde este ţinut sub arest (conform art. 64 alin. 2 pct. 12, respectiv art. 66 alin. 2 pct. 
13 CPP).
Despre reţinerea sau arestarea preventivă a unui minor se înştiinţează imediat părinţii sau 
alţi reprezentanţi legali ai acestuia, fapt ce se consemnează într-un proces-verbal.
Anunţarea se face şi prin telefon. În mod similar se procedează şi în cazul în care ares-
tarea preventivă este aplicată de curtea de apel la judecarea recursului, care imediat sau 
în decurs de 6 ore trebuie să comunice despre aceasta unui membru al familiei persoanei 
arestate, iar dacă persoana arestată este cetăţean străin, atunci, la cererea acesteia, este 
informată ambasada sau consulatul ţării respective83.

Calculul termenului (art. 186 alin. 1 CPP):
- pentru persoana reţinută: de la momentul privării de libertate prin reţinere;
- pentru persoana nereţinută: de la momentul punerii în executare a hotărârii de arestare.

82 Potrivit art. 25 alin. 3 Constituţie, judecătorul îi aduce la cunoştinţă de îndată motivele arestării. La fel, 
conform art. 5 par. 2 din CEDO, orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai scurt şi 
într-o limbă pe care o înţelege, asupra motivelor arestării sale şi asupra oricărei acuzaţii aduse împotriva sa.

83 Pct. 10 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 4 din 28.03.2005.
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Mandatul de arestare (art. 25 alin. 4 Constituţie, art. 307 alin. 4 şi art. 308 alin. 4 CPP):
- Arestarea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător. Acest mandat este de fapt baza 
legală pentru cei cărora li se adresează de a executa privarea de libertate;
- CPP nu conţine dispoziţii privind structura şi conţinutul mandatului de arestare. Pentru 
executarea încheierii de aplicare a arestului este necesar ca mandatul să conţină doar partea 
introductivă a încheierii şi dispozitivul ei: trebuie să se facă referire la încheierea prin care 
s-a dispus arestarea, fapta comisă de persoană şi încadrarea juridică, toate datele referitoare 
la persoana arestată, inclusiv data şi ora de la care se calculează şi până la care se calculează 
termenul arestului, precum şi ordinul de arestare preventivă şi de conducere a persoanei 
la locul de deţinere;
- se înmânează procurorului şi persoanei vizate şi se execută imediat;
- pentru prelungirea duratei arestării preventive, nu se emite un nou mandat;
- locurile şi condiţiile deţinerii bănuitului, învinuitului, inculpatului în stare de arest pre-
ventiv sunt prevăzute în Codul de executare84.

Măsuri de ocrotire cu privire la persoane (art. 189 CPP):
- se dispun dacă cel arestat are în ocrotire minori, persoane asupra cărora s-a instituit cura-
tela, ori persoane care din cauza vârstei, bolii, alte cauze au nevoie de ajutor;
- se informează de către instanţă autorităţile competente: autoritatea tutelară, conducătorii 
instituţiilor medicale, conducătorii instituţiilor sociale de stat;
- se dispun în mod executoriu prin actul de arestare sau prin dispoziţie separată;
- se informează arestatul despre aceste măsuri;
- durează până la eliberarea celui arestat.

Măsuri de ocrotire cu privire la bunuri (art. 189 CPP):
- se dispun dacă cel arestat sau arestat la domiciliu are bunuri sau animale rămase fără 
supraveghere;
- se dispun la cererea celui arestat;
- se asigură supravegherea şi îngrijirea de organul de urmărire penală prin dispoziţii ob-
ligatorii pentru conducătorii instituţiilor de stat;
- se fac pe cheltuiala celui arestat;
- se informează arestatul despre luarea acestor măsuri;
- durează pe toată perioada privării de libertate.

7.2. În caz de respingere a solicitării de luare/prelungire a măsurii preventive:
- dacă măsura nu a fost prelungită, persoana arestată va fi pusă în libertate de administraţia 
locului de deţinere la expirarea termenului de arestare preventivă (art. 195 alin. 5 pct. 1 şi 
alin. 7 CPP);
- de la bănuit/învinuit/inculpat se ia în scris obligaţia de a se prezenta la citarea organului de 
urmărire penală sau a instanţei şi de a le informa despre schimbarea domiciliului, aducân-

84 Persoanele faţă de care a fost aplicată arestarea preventivă sunt deţinute în penitenciare (art. 323 alin.1).



27

du-i-se la cunoştinţă posibilitatea de a i se aplica măsuri preventive în cazul nerespectării 
obligaţiei în scris de a se prezenta (art. 176 alin. 4 si art. 198 alin. 1 CPP)85.

7.3. La instanţa de recurs (art. 312 alin. 5 şi alin. 7 CPP):
- copia de pe decizia instanţei de recurs se înmînează procurorului şi bănuitului/învinui-
tului imediat; 
- dacă se dispune arestarea: se emite mandat de arestare, care se înmânează procurorului şi 
bănuitului/învinuitului imediat;
- dacă a fost anulată măsura preventivă sau anulată prelungirea duratei acesteia: copia de 
pe decizie se expediază în aceeaşi zi la locul de deţinere a persoanei arestate sau, respectiv, 
la secţia de poliţie de la locul de trai al bănuitului, învinuitului. Dacă persoana în privinţa 
căreia a fost anulată arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu ori care a fost eliberată 
provizoriu, participă la şedinţa de judecată, ea se eliberează imediat din sala de şedinţă.

8. Situaţii speciale: 
a) arestarea în contumacie (în lipsă):
- se poate soluţiona demersul de arestare numai dacă persoana e plecată în străinătate sau 
se sustrage de la urmărirea penală sau judecată (aceste aspecte trebuie dovedite, nu doar 
susţinute, de către procuror);
- dacă se dispune arestarea, se emite mandat de arestare;
- durata măsurii se calculează de la data reţinerii persoanei;
- persoana reţinută este adusă la judecătorul care a emis mandatul de arestare pentru a da 
explicaţii, şi pentru a i se prezenta motivele şi temeiurile arestării, precum şi dreptul de a 
contesta încheierea de arestare.
b) arestarea unui minor: 
- soluţionarea demersului se face în prezenţa reprezentantului legal, precum şi a pedagogului 
sau psihologului (căci minorul nu poate fi audiat decât în prezenţa acestuia); dacă minorul 
nu are reprezentant legal, instanţa numeşte din oficiu autoritatea tutelară în această calitate;
- arestarea poate fi aplicată doar în cazuri excepţionale, atunci când au fost săvârşite 
infracţiuni grave cu aplicarea violenţei, deosebit de grave sau excepţional de grave (art. 477 
alin. 2 CPP). Chiar şi în aceste cazuri instanţa examinează, în mod obligatoriu, posibilitatea 
transmiterii minorului sub supraveghere conform dispoziţiilor art.184 CPP;
- prelungirea arestării învinuitului minor se poate face până la 4 luni (art. 186 alin. 4 CPP).
c) arestarea unor funcţionari de stat care dispun de un anumit grad de imunitate – tre-
buie acordul prealabil:
- al Plenului Curţii Constituţionale, în cazul demersului de arestare cu privire la judecătorii 
Curţii86; 

85 Există o neconcordanţă legislativă: art. 176 alin. 4 CPP prevede în mod imperativ luarea în scris a acestei 
obligaţii din partea bănuitului/învinuitului/inculpatului, pe când art. 198 alin. 1 CPP prevede doar posibili-
tatea luării acestei obligaţii.

86 Art. 16 din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317-XIII din 13.12.1994, M.O. nr. 8 din 1995;
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- al Parlamentului, în cazul demersului de arestare cu privire la deputaţi87 sau avocaţii 
parlamentari88;
- al Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul judecătorilor; dar nu se cere acest acord în 
cazul infracţiunilor de corupere pasivă şi trafic de influenţă89.
d) arestarea provizorie în vederea extrădării:
- conform art. 547 CPP şi Convenţiei europene de extrădare din 13 decembrie 1957;
- se efectuează în baza unei încheieri judecătoreşti pe un termen de maximum 30 de zile cu 
posibilitatea prelungirii până la maximum 180 de zile; în cazuri urgente când arestarea se 
cere până la primirea cererii de extrădare, termenul este de 18 zile, cu posibilitatea prelun-
girii acestuia până la 40 de zile;
- punerea în libertate provizorie este oricând posibilă, cu condiţia ca în privinţa persoanei 
solicitate să poată fi luate alte măsuri în vederea evitării sustragerii ei de la urmărire penală 
sau a dispariţiei;
- recursul se soluţionează conform dreptului comun (art. 547 alin. 4 CPP).

87 Art. 70 alin. 3 din Constituţie şi art. 10 din Legea despre statutul deputatului în Parlament nr. 39-XIII din 
07.04.1994, M.O. nr. 4 din 1994;

88 Art. 12 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349-XIII din 17.10.1997, M.O. nr. 282-283 din 
11.12.1997.

89 Art.19 al Legii cu privire la statutul judecătorului din 20.07.1995, M.O. nr. 59-60 din 26.10.1995: „Judecătorul 
nu poate fi reţinut, supus aducerii silite, arestat, percheziţionat fără acordul Consiliului Superior al Magis-
traturii. Acordul Consiliului Superior al Magistraturii nu este necesar în caz de infracţiune flagrantă şi în 
cazul infracţiunilor specificate la art. 324 şi art. 326 ale Codului penal al Republicii Moldova” (art. 19 al. (5) 
în redacţia LP153 din 05.07.12, M.O. nr. 185/31.08.12).
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Capitolul IV. Arestarea la domiciliu
1. Natura juridică:
- măsură preventivă privativă de libertate90, alternativă la măsura arestării preventive.

2. Conţinut:
- izolarea bănuitului, învinuitului, inculpatului de societate în locuinţa sa91, cu stabili-

rea anumitor restricţii şi eventual a anumitor obligaţii.

3. Condiţii:  
- condiţiile generale pentru luarea măsurilor preventive (art. 176 alin. 1 şi alin. 2 CPP);
- condiţia specială din art. 188 alin. 2 CPP: nu se impune luarea măsurii preventive 

ţinând seama de vârsta, starea sănătăţii, starea familială sau alte împrejurări. 
Atenţie! Măsura poate fi dispusă atunci când se formulează un demers de arestare Atenţie! Măsura poate fi dispusă atunci când se formulează un demers de arestare Atenţie!
preventivă sau atunci când bănuitul/învinuitul/inculpatul este deja arestat.

4. Solicitare: 
- fie la demersul procurorului care solicită arestarea la domiciliu; 
- fie la demersul procurorului care solicită arestarea preventivă, se analizează din oficiu 

sau la cererea apărării posibilitatea luării măsurii arestării la domiciliu.

5. Restricţii 
– odată cu arestarea la domiciliu se aplică obligatoriu una sau mai multe din restricțiile 
prevăzute de art. 188 alin. 3 CPP:
1) interzicerea de a ieşi din locuinţă;
2) limitarea convorbirilor telefonice, a recepţionării şi expedierii trimiterilor poştale şi a 

utilizării altor mijloace de comunicare;
3) interzicerea comunicării cu anumite persoane şi a primirii altor persoane în locuinţa sa.

6. Obligaţii
– odată cu arestarea la domiciliu se aplică facultativ una sau ambele obligaţii prevăzute 
de art. 188 alin. 4 CPP:
1) de a menţine în stare de funcţionare mijloacele electronice de control şi 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 instanţa de judecată la 
timpul fixat.

90 Curtea de la Strasbourg a statuat că arestarea la domiciliu constituie privare de libertate în sensul articolului 
5 CEDO (CtEDO, Mancini c. Italiei, hot. 2 august 2001, § 17; Vachev c. Bulgariei, hot. 8 iulie 2004, § 64 şi 70; 
Nikolova c. Italiei, hot. 30 septembrie 2004, § 60 şi 74).

91 Arestarea preventivă se execută într-o instituţie publică, pe când arestarea la domiciliu se execută într-o 
locuinţă privată, iar trecerea de la una la alta trebuie să se facă în condiţiile stabilite de instanţă (CtEDO, Vit-
torio şi Muigi Mancini c, Italiei, hot. 2 august 2001).
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7. Dispunere (188 alin. 6 CPP):
- prin încheierea judecătorului, respectiv prin hotărârea instanţei de judecată;
- durata: ca la arestarea preventivă;

Practica CtEDO: Persistenţa unei suspiciuni rezonabile că persoana arestată a comis o 
infracţiune este o condiţie sine qua non pentru legalitatea detenţiei continue, dar, după 
o anumită perioadă de timp, nu mai este suficientă. În astfel de cazuri, este necesar să 
se stabilească dacă celelalte temeiuri invocate de autorităţile judiciare au continuat să 
justifice privarea de libertate. În cazul în care asemenea motive au fost „relevante” şi 
„suficiente”, Curtea trebuie, de asemenea, să verifice dacă autorităţile naţionale com-
petente au manifestat o „diligenţă specială” în desfăşurarea procedurii92. Cu privire la 
diligenţa necesară, Curtea observă că autorităţile au avut grijă să adapteze măsura de 
supraveghere judiciară impusă reclamantului situaţiei sale individuale şi că, drept ur-
mare, acesta şi-a petrecut jumătate din perioada relevantă sub arest la domiciliu, nu în 
custodie. La cererea sa, în iulie 2001 reclamantul a fost eliberat din arestul la domiciliu. 
Curtea constată, de asemenea, că ancheta a implicat audierea a numeroşi martori şi 
experţi. Mai mult decât atât, în anul 2000 acţiunea a fost amânată mai multe luni, la so-
licitarea reclamantului pentru o a treia examinare psihiatrică. Deşi nu a existat, se pare, 
decât o scurtă întârziere în 2000 parţial imputabilă autorităţilor, Curtea constată, de 
asemenea, că procesul a început curând după aceea şi că, în partea rămasă din perioa-
da relevantă, autoritatea națională a purces rapid la audierea martorilor, experţilor şi 
strângerea de alte dovezi93. Dacă privarea de libertate a inculpatului nu a fost justificată 
de autorităţile naţionale, nici nu mai trebuie analizată condiţia diligenţei94.

- cale de atac şi termen: ca la arestarea preventivă.

8. Executare
- se înmânează o copie de pe încheiere persoanei arestate la domiciliu, căreia i se explică 

consecinţele nerespectării restricţiilor şi obligaţiilor (177 alin. 3 CPP);
- judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată care a dispus aplicarea măsurii preven-

tive a arestării la domiciliu trimite organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială 
se află domiciliul prevenitului hotărârea sa pentru asigurarea executării acesteia (art. 322 
alin. 1 Codul de executare).

92 CtEDO, Marea Cameră, Labita c. Italiei, hot. 6 aprilie 2000, § 152 şi 153; Ilijkov c. Bulgariei, hot. 26 iulie 2001, 
§ 67-87.

93 CtEDO, Gulub Atanasov c. Bulgaria, hot. 6 noiembrie 2008, § 52-53.
94 CtEDO, Pekov c. Bulgariei, hot.. 30 martie 2006l, § 85.
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Capitolul V. Tehnica de motivare a hotărârii
Scopul urmărit prin CEDO este evitarea detenţiilor arbitrare şi a celor prea lungi. De 
aceea, privarea de libertate trebuie să fie justificată. Justificarea măsurii trebuie să fie 
convingătoare şi temeinică. Lipsa motivării sau motivarea superficială face ca arestarea 
sau prelungirea ei să fie nelegală.

A. Procesul-verbal al şedinţei (ar. 336 CPP)
Grefierul întocmeşte procesul-verbal al şedinţei de judecată. Procesul-verbal se scrie la 
computer şi se păstrează în modul stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, iar în 
cazul în care nu este posibilă utilizarea computerului, procesul-verbal se scrie de mână, 
fiind ulterior scris la computer.
Pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţelor de judecată se 
utilizează mijloace de înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice. Utilizarea 
mijloacelor tehnice pentru înregistrarea şedinţei de judecată se consemnează în procesul-
verbal. În cazul în care utilizarea acestora nu este posibilă, judecătorul dispune, printr-o 
încheiere motivată, desfăşurarea şedinţei de judecată în lipsa mijloacelor de înregistrare 
audio şi/sau video ori a altor mijloace tehnice.
Procesul-verbal al şedinţei de judecată în care se examinează chestiunea aplicării sau prelun-
girii arestării trebuie să cuprindă:
1) ziua, luna, anul, denumirea instanţei şi ora începerii şedinţei;
2) numele şi prenumele judecătorilor, grefierului şi interpretului, dacă acesta participă;
3) numele şi prenumele părţilor şi ale celorlalte persoane care participă la proces şi sunt 

prezente la şedinţa de judecată, precum şi ale celor care lipsesc, cu arătarea calităţii lor 
procesuale şi cu menţiunea privitoare la îndeplinirea procedurii de citare;

4) menţiunea dacă şedinţa este publică sau închisă;
5) enunţarea infracţiunii incriminate şi legea în care a fost încadrată fapta;
6) consemnarea tuturor acţiunilor instanţei în ordinea în care ele s-au desfăşurat;
7) cererile şi demersurile formulate de părţi şi de ceilalţi participanţi la proces şi încheierile 

date de instanţă, fie consemnate în procesul-verbal, fie întocmite separat, cu menţiunea 
respectivă în procesul-verbal;

8) documentele şi alte probe care au fost cercetate în şedinţa de judecată;
9) faptele de încălcare a ordinii în sala de şedinţă şi măsurile luate faţă de cei care le-au comis;
10) rezumatul dezbaterilor judiciare şi al replicilor;
11) ora când s-a pronunţat hotărârea judecătorească şi menţiunea că inculpatului i s-a expli-

cat procedura şi termenul de atac.

Recursul împotriva hotărârii adoptate în privinţa măsurii preventive se depune în ter-
men de trei zile de la data adoptării hotărârii, iar instanţa trebuie să ofere posibilitatea în 
acest termen ca participanţii la proces să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de 
judecată.
Fiind şedinţă închisă, participanţii la proces nu au dreptul la o copie de pe procesul-ver-
bal şi de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată. Ei au însă dreptul să 
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ia cunoştinţă de procesul-verbal întocmit în scris, să ia notiţe de pe acesta şi să audieze/
vizioneze înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată respective.

B. Aspecte de formă ale încheierii de arestare sau prelungire a arestării
Potrivit art. 306 CPP combinat cu art. 177 alin.11 CPP modificate prin LP66/2012, în în-
cheierea judecătorească se va indica:
- data (ziua, luna, anul, ora) şi locul întocmirii ei; 
- numele şi prenumele judecătorului de instrucţie, respectiv al membrilor completului 

de judecată; 
- organul care a înaintat demersul;
- infracţiunea de care este bănuită, învinuită, inculpată persoana;
- argumentele procurorului, apărătorului, învinuitului, inculpatului, motivându-se ad-

miterea sau neadmiterea lor la stabilirea măsurii;
- temeiul alegerii măsurii preventive respective, cu menţionarea datelor concrete care 

au determinat luarea acestei măsuri;
- necesitatea aplicării măsurii preventive;
- pentru măsura arestării la domiciliu: şi interdicţiile prevăzute de lege ;
- datele de anchetă ale persoanei (nume, prenume, data naşterii, domiciliu); 
- menţiunea despre autorizarea acţiunii sau respingerea ei; 
- faptul dacă învinuitului, inculpatului i s-au explicat consecinţele încălcării măsurii 

preventive;
- durata aplicării măsurii: data şi ora de la care se calculează, precum şi data şi ora până 

la care va dura măsura;
- organul abilitat de a executa încheierea;
- calea şi termenul de atac al hotărârii;
- semnătura judecătorului certificată cu ştampila instanţei judecătoreşti.
Încheierea judecătorească se întocmeşte într-un exemplar de pe care se eliberează copii 
pentru persoana în cauză, procuror şi organul care execută.
În baza încheierii de luare a măsurii arestării, se eliberează mandatul de arestare.

C. Aspecte generale de stil

Se va evita un limbaj tehnic excesiv, precum şi expresiile în altă limbă (de exemplu, latină).
Se vor folosi în mod corect noţiunile juridice. De exemplu, nu se va indica „mandatul de 
arestare poate fi atacat cu recurs”, cât timp cu recurs se atacă doar încheierea de arestare, 
mandatul fiind un act subsecvent acesteia. De asemenea, nu se va pronunţa soluţia „ad-
mite parţial demersul procurorului”, chiar dacă procurorul a cerut arestarea preventivă, iar 
instanţa a aplicat arestarea la domiciliu, ori dacă procurorul a cerut prelungirea arestării 

Motivarea trebuie să fie accesibilă şi convingătoare. Un raţionament arbitrar sau lipsa argu-
mentelor factuale semnifică faptul că detenţia nu este justificată.
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pentru încă 30 de zile, iar judecătorul a încuviinţat măsura doar pentru încă 15 zile – 
aceasta pentru că soluţia „admiterii parţiale” nu este reglementată de Codul de procedură 
penală, ea fiind specifică numai materiei civile.

De reţinut! Trebuie sesizată deosebirea dintre noţiunile ce comportă o diferenţă De reţinut! Trebuie sesizată deosebirea dintre noţiunile ce comportă o diferenţă De reţinut!
conceptuală în materia arestării:
- condiţii: noţiune generică care se referă la cadrul legal cu privire la luarea măsurilor;
- cazurile de arestare (motivele de drept, temeiurile legale)95: se referă la împrejurările de 
drept în care pot fi luate măsurile expres şi limitativ prevăzute de art. 176 CPP, aplicabile 
la modul general;
- motive de arestare (motivele de fapt, temeiurile faptice)96: se referă la împrejurările de 
fapt concrete care au determinat luarea măsurii, reieşite din speţa supusă analizării.

Atenţie la gramatică! Sunt preferabile frazele scurte. 
– Se vor evita expresiile ce dau dovadă de subiectivism: „instanţa apreciază”, „instanţa este 
de părere că”, folosindu-se expresii care exprimă certitudinea: „instanţa reţine”, „instanţa 
constată”, „instanţa decide”. Totodată, în dispozitivul hotărârii nu se vor folosi expresiile 
„Dispune a admite demersul” sau „Dispune a admite demersul” sau „Dispune a admite demersul” „Dispune a aplica măsura arestării preventive” ori „Dispune a aplica măsura arestării preventive” ori „Dispune a aplica măsura arestării preventive” „Dis-
pune a prelungi durata arestării preventive”, ci se va recurge la expresii care arată certitu-
dinea şi au caracter executoriu: „Dispune: admite demersul procurorului”, „Aplică măsura 
arestării preventive”, „Prelungeşte durata arestării preventive”. 
– Nu se vor folosi expresii prin care se atinge demnitatea persoanei şi se va evita orice 
formă de discriminare.
– Nu se vor folosi argumente lipsite de logică: de exemplu, „se justifică menţinerea în arest 
reţinându-se riscul de sustragere pe baza severităţii sancţiunii aplicabile97”. De asemenea, 
nu poate fi arestat învinuitul pe motiv că persoana ar influenţa urmărirea penală, din mo-
ment ce e în străinătate dinainte de începerea urmăririi penale; sau pentru că învinuitul ar 
influenţa complicii, dar fapta a fost comisă de unul singur.
– Nu se va încălca prezumţia de nevinovăţie: măsura preventivă nu constituie o sancţiune, 
prin urmare, nu trebuie să se deducă faptul că judecătorul are deja formată impresia că 
învinuitul este vinovat de fapta care i se impută.

Atenţie! Atunci când aplică o măsură preventivă, judecătorul nu va pune în discuţie Atenţie! Atunci când aplică o măsură preventivă, judecătorul nu va pune în discuţie Atenţie!
chestiunea privind vinovăţia persoanei bănuite de a fi comis o infracţiune, ci numai 
dacă sunt probe sau informaţii suficiente din care să reiasă bănuiala că acea persoană a 
comis acea faptă.

Practica CtEDO: Curtea a constatat încălcarea prezumţiei de nevinovăţie atunci când 
judecătorii au constatat existenţa unor indicii puternice şi rezonabile că reclamantul 

95 Denumirea marginală a art. 176 CPP foloseşte noţiunea „temeiuri” şi art. 307 alin. 1 CPP foloseşte noţiunea 
„temeiul” pentru a desemna cazurile în care se poate dispune arestarea. De altfel, art. 185 alin. 2 CPP foloseşte 
noţiunea „cazuri”.

96 Art. 177 alin. 1 CPP foloseşte sintagma „date concrete” şi art. 307 alin. 1 CPP foloseşte noţiunea „motivul” 
pentru a desemna motivele de fapt care au stat la baza luării măsurii.motivele de fapt care au stat la baza luării măsurii.motivele de fapt

97 CtEDO, Darvas c. Ungariei, hot. 11 ian. 2011.
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a participat activ la săvârşirea infracţiunii, precum şi elemente de probă abundente şi 
riguroase privind lezarea în mod grav a securităţii naţionale, şi considerând că indiciile 
numeroase şi neechivoce indică faptul că inculpatul a participat la săvârşirea faptelor, 
justificând şi impunând inculparea sa98.

La argumentarea în drept a măsurii se va acorda atenţie indicării corecte a articolelor de 
lege: nu se vor înşirui articolele aplicabile, de ex. „În baza art.41, 176, 177, 185, 186, 308 
CPP dispune...”, ci se vor indica textele de lege pe parcursul motivării pe măsură ce acestea 
devin incidente. De asemenea, nu se vor utiliza atât articole aplicabile bănuitului, cât şi cele 
aplicabile învinuitului, ci numai dispoziţiile incidente în speţa concretă. 
O argumentare de tipul „instanţa consideră că în cazul dat sunt motive apreciate de 
jurisprudenţa Curţii Europene ca acceptabile” nu poate fi admisă. Astfel, atunci când se jurisprudenţa Curţii Europene ca acceptabile” nu poate fi admisă. Astfel, atunci când se jurisprudenţa Curţii Europene ca acceptabile”
foloseşte jurisprudenţa CtEDO în argumentare, în mod obligatoriu se va indica hotărârea 
invocată, indicându-se numele cauzei soluţionate de Curtea de la Strasbourg şi data 
pronunţării acelei hotărâri. 
Nu considerăm adecvat să se facă referiri la Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
nr. 4 din 28.03.2005 intitulată „Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor 
prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la 
domiciliu”99 sau la alte documente asemănătoare. Acestea sunt destinate judecătorilor ca 
norme interne, descriind metodologia de a proceda într-un anumit fel în soluţionarea de-
mersurilor de aplicare a unor măsuri preventive. Ele nu sunt un temei de drept pentru a 
justifica luarea sau respingerea acestor măsuri.

D. Aspecte de fond

Instanţa de judecată adoptă o încheiere motivată (art. 177 alin. 1 CPP). Lipsa motivării, 
adică a argumentării în fapt şi în drept a deciziei luate cu privire la luarea măsurii preven-
tive, înseamnă arbitrariu100. Măsura astfel luată este, evident, nelegală.
Toate acestea urmează să fie analizate în concret, prin referire la speţă. Nu este admisibilă 
o motivare în abstract.

Practica CtEDO: Curtea a remarcat că instanţa a justificat menţinerea măsurii prin com-
plexitatea cauzei şi prin faptul că punerea în libertate a reclamantului ar prezenta peri-
col pentru ordinea publică şi ar putea influenţa administrarea probelor în cauză. Această 
motivare, arată Curtea, este prea succintă şi abstractă, limitându-se la menţionarea 
criteriilor prevăzute de lege, fără a arăta cum a aplicat aceste criterii în cazul concret al 

98 CtEDO, Perote Pellon c. Spaniei, hot. 22 iulie 2002, §50.
99 Hotărârea este cuprinsă în anexa la prezentul Îndrumar.
100 CtEDO, Moreen c. Germaniei, hot. 9 iul. 2009; Belevitskiy c. Rusiei, hot. 1 mart. 2007, par. 91.

Justificarea arestării nu se poate reduce la parafrazarea textelor din lege care descriu ca-
tegoria de motive pentru care se poate dispune arestarea (CtEDO, Şarban c. Moldovei, 
hot. 4 oct. 2005). Motivarea presupune mult mai mult, şi vom detalia acest aspect în 
secţiunea care urmează.
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reclamantului101. Instanţa nu a furnizat nicio explicaţie pentru a justifica modul în care a 
ajuns la concluzia că punerea în libertate a reclamantului ar putea avea un impact negativ 
asupra societăţii şi ar împiedica buna desfăşurare a anchetei penale; mai mult, instanţa nu 
a justificat măsura prin raportare la situaţia concretă a fiecărui inculpat, ci a făcut aprecieri 
generale102. 

Folosirea unui formular, fără a se indica motivele concrete care au impus arestarea, nu este 
conformă exigenţelor Convenţiei103.
Menţionarea temeiurilor concrete care determină arestarea face posibilă cunoaşterea 
scopului urmărit prin luarea măsurii preventive în raport cu care se exercită controlul 
legalităţii privării de libertate.
Aspectele la care judecătorul trebuie să fie extrem de atent în privinţa motivării propriu-
zise a luării măsurii sunt următoarele:
1. să analizeze procedura urmată până la el: astfel, va analiza dacă persoana a fost pusă sub 

învinuire în mod legal, dacă pentru fapta respectivă se poate dispune măsura solicitată, 
dacă persoana a fost audiată, dacă are apărător;

2. să analizeze aspectele de drept: temeiurile care pot sta la baza arestării sunt cele invo-
cate de procuror în demers şi ele trebuie să corespundă cu cele din lege. 

Atenţie! Nu este motiv de arestare necesitatea administrării unei probe sau finaliza-Atenţie! Nu este motiv de arestare necesitatea administrării unei probe sau finaliza-Atenţie!
rea urmăririi penale. Arestarea unei persoane pe motivul audierii ca martor într-o 
procedură penală paralelă nu este permisă104.

Judecătorul nu poate identifica alte temeiuri decât cele invocate de procuror (decât dacă este 
vorba de arestarea dispusă în cursul judecăţii, când această măsură se poate lua şi din oficiu). 
Ca urmare, soluţionarea demersului de arestare se va limita strict la conţinutul sesizării105.
3. să analizeze aspectele de fapt: care sunt faptele din care rezultă bănuiala comiterii 

infracţiunii, respectiv împrejurările din care rezultă necesitatea luării măsurii sau a 
prelungirii acesteia, indicându-se şi din ce materiale probatorii rezultă ele.

Atenţie! Nu este suficientă doar indicarea mijloacelor de probă care stau la baza arestării, Atenţie! Nu este suficientă doar indicarea mijloacelor de probă care stau la baza arestării, Atenţie!
de exemplu „Bănuiala rezonabilă rezultă din declaraţiile părţilor şi martorilor” sau „Stu-
diind materialele cauzei penale şi ascultând participanţii la proces, instanţa găseşte de-
mersul întemeiat şi supus admiterii”, ci trebuie arătate probele, adică elementele de fapt 
extrase din aceste mijloace de probă: de exemplu, să se arate că din declaraţia victimei 
rezultă că a fost victima unei agresiuni, din declaraţia bănuitului rezultă că a lovit vic-
tima, dar a invocat legitima apărare, şi că din declaraţiile martorilor rezultă că bănuitul 
a lovit primul, fără a fi provocat de victimă. 

101 CtEDO, Mihuţă c. României, hot. 31 martie 2009.
102 CtEDO, Calmanovici c. României, § 100, hot. 1 iulie 2008; Dolgova c. Rusiei, § 49, hot. 2 martie 2006.
103 CtEDO, Pantea c. României, hot. 3 iunie 2003. § 222-223.
104 CtEDO, Giorgi Nikolaishvili c. Georgiei, hot. 13 ian. 2009.
105 În cazul în care în şedinţa de judecată nu au fost prezentate materiale ce confirmă legalitatea aplicării măsurii 

preventive respective sau prelungirii duratei ei, instanţa de recurs pronunţă decizia de anulare a măsurii 
preventive dispuse sau, după caz, a prelungirii duratei ei şi eliberează persoana reţinută sau arestată (art. 312 
alin 6 CPP). De aici rezultă în mod clar că judecătorul nu poate aresta pe alte motive decât cele invocate de 
procuror.
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4. să răspundă argumentelor persoanei, mai ales în recurs şi la prelungirea arestării.
Atenţie! Nu este necesar ca în motivarea încheierii de arestare judecătorul să arate: Atenţie! Nu este necesar ca în motivarea încheierii de arestare judecătorul să arate: Atenţie!
„Privarea de libertate în cazul dat este prevăzută de lege, este necesară într-o societate 
democratică şi urmăreşte un scop legal” sau „Măsura de constrângere sub formă de arest 
preventiv este proporţională infracţiunii incriminate învinuitului”, căci aceasta ar în-
semna că judecătorul care aplică măsura îşi analizează el însuşi, în mod teoretic, justeţea 
acesteia. Aceste aspecte trebuie analizate doar de instanţa de control judiciar sau cel 
mult cu ocazia soluţionării demersului de prelungire a arestării.

5. să arate care e scopul luării măsurii, de ce e necesară, cum a ales o anumită măsură şi nu o alta, 
respectiv de ce a optat pentru o anumită durată şi nu alta.

Judecătorul este ţinut să justifice funcţionalitatea: arestarea are ca scop împiedicarea deturnării 
procesului penal, ca urmare trebuie să se arate care sunt consecinţele negative care ar surveni 
în procesul penal dacă nu ar fi luată măsura. 
De asemenea, cum măsura arestării este facultativă, trebuie motivat ce anume a creat 
convingerea judecătorului că numai prin privarea de libertate se poate asigura desfăşurarea 
normală a procesului penal (de ex: există probe de încercare de influenţare a unor mar-
tori, efectuarea de pregătiri pentru fuga din ţară). Aşadar, judecătorul trebuie să justifice 
necesitatea: de ce nu putea fi cercetată persoana în libertate? În acest context, cum lăsarea 
în libertate este regula, iar privarea de libertate este excepţia, trebuie justificat de ce s-a 
optat pentru arestare şi nu pentru o altă măsură de constrângere mai uşoară106. Arestarea 
preventivă poate fi aplicată numai în cazul imposibilităţii aplicării unei alte măsuri preven-
tive mai uşoare107. 
Judecătorul mai trebuie să justifice gradul de constrângere, adică să arate de ce a optat pen-
tru o anumită durată a arestării şi nu pentru una mai scurtă. În acest scop se va face refe-
rire, în mod obligatoriu, la criteriile prevăzute în art. 176 alin. 3 CPP:
• caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei incriminate;
• persoana bănuitului, învinuitului, inculpatului;
• vârsta şi starea sănătăţii lui;

106 CtEDO, Witold Liwa c. Poloniei, hot. 4 apr. 2000, par. 78; Enhorn c. Suediei, hot. 25 ian. 2005, par. 44. De 
asemenea, dispoziţiile din CPP permit judecătorului să opteze în aplicarea măsurii adecvate: Art. 177 (2) 
Arestarea la domiciliu, liberarea provizorie pe cauţiune şi liberarea provizorie a persoanei sub control judi-
ciar se aplică de către instanţă ca alternativă a arestării preventive, în baza demersului organului de urmărire 
penală sau la cererea părţii apărării. Art.185 (3) La soluţionarea chestiunii privind arestarea preventivă, 
judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată este în drept să dispună arestarea la domiciliu, liberarea 
provizorie sub control judiciar sau liberarea provizorie pe cauţiune. Art. 186 (7) La soluţionarea demersu-
lui privind prelungirea termenului arestării preventive, judecătorul de instrucţie sau, după caz, instanţa de 
judecată este în drept să înlocuiască arestarea preventivă cu arestarea la domiciliu, liberarea provizorie sub 
control judiciar sau liberarea provizorie pe cauţiune. Art. 307 (6) Judecătorul de instrucţie este în drept să 
soluţioneze chestiunea cu privire la necesitatea alegerii unei măsuri preventive mai uşoare (pentru bănuit). 
Art. 308 (6) Judecătorul de instrucţie este în drept să soluţioneze chestiunea cu privire la necesitatea alegerii 
unei măsuri preventive mai uşoare (pentru învinuit).

107 pct. 2 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 4 din 28.03.2005.
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• ocupaţia lui;
• situaţia familială şi prezenţa persoanelor întreţinute;
• starea lui materială;
• prezenţa unui loc permanent de trai108;
• alte circumstanţe esenţiale.

Practica CtEDO: Faptul că o persoană este recidivistă nu este o condiţie suficientă pen-
tru a o aresta: nu poate exista o prezumţie de fugă a persoanelor recidiviste suspectate 
de comiterea unor noi fapte penale109.

Aspectele de fapt şi de drept rezultă din documentaţia aflată în faţa judecătorului, alcătuită 
din demers, materialele ataşate demersului de către procuror, şi actele depuse de apărare în 
cursul soluţionării demersului/recursului.
Actele depuse de procuror alături de demers sunt, potrivit pct. 3 şi 14 din Hotărârea Plenu-
lui CSJ nr. 4 din 28.03.2005:

- actele de pornire a urmăririi penale (pentru a se verifica dacă persoana are calitatea 
de bănuit şi a se verifica încadrarea juridică a faptei)110; ordonanţa de punere sub în-
vinuire a persoanei (pentru ca persoana să aibă calitate de învinuit) ori ordonanţa de 
recunoaştere în calitate de bănuit (în cazul bănuitului);

- copiile procesului-verbal de reţinere (pentru a se face comutarea reţinerii din durata 
arestării);

- copiile proceselor-verbale de audiere a bănuitului/învinuitului (pentru a se verifica 
dacă în raport cu comportamentul procesual corect/incorect al persoanei se impune 
luarea măsurii111);

- copii ale probelor de la dosar care confirmă săvârşirea faptei penale (pentru a se verifica 
dacă e întemeiată bănuiala cum că persoana este cea care a comis fapta: declaraţia per-
soanei din care rezultă că recunoaşte comiterea faptei, declaraţia unui martor direct sau a 
victimei care îl indică pe bănuit/învinuit ca autor al faptei, procesul-verbal de surprindere 
în flagrant delict, procesul-verbal de identificare a corpurilor delicte asupra persoanei);

- copii ale documentelor cu privire la persoană: date de identitate (pentru a se verifica 
numele şi vârsta persoanei112), date despre antecedente, domiciliu, familie113, avere, loc 

108 Aceste prevederi se aplică numai în cazul în care persoana a refuzat să comunice locul permanent de trai 
(art.176 alin.5, introdus prin LP66/2012).

109 CtEDO, Cabellero c. Regatului Unit, hotărârea din 8 februarie 2000.
110 Una din condiţiile legalităţii măsurii detenţiei provizorii este ca ea să fie dispusă în cadrul unei proceduri 

penale (CtEDO, Giulia c. Italiei, hotărârea din 22 februarie 1989).
111 Autodenunţarea, recunoaşterea şi căinţa sinceră, ajutorul acordat organelor judiciare pentru descoperirea 

infracţiunii sau a altor infractori pot convinge judecătorul că nu e necesară luarea măsurii.
112 Evident, minorul care nu răspunde penal din cauza vârstei nu va putea fi nici arestat preventiv.
113 Prezenţa unor persoane aflate în unica sa întreţinere poate fi un element care să convingă instanţa că luarea 

măsurii arestării nu se impune şi ar fi mai potrivită alegerea unei alte măsuri preventive.
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de muncă114, studii115, starea de sănătate116, mediile frecventate117 (conform art. 176 alin. 
3 CPP, pentru a se ţine seama de ele în operaţiunea de apreciere a necesităţii aplicării 
măsurii);
- copii ale probelor de la dosar care confirmă existenţa motivelor legale ce impun ares-
tarea, pentru a se verifica dacă sunt motive să se creadă că persoana are un compor-
tament postinfracţional care ar afecta desfăşurarea normală a procesului penal: date 
despre încercarea de a fugi (proces-verbal de redare a convorbirilor interceptate, docu-
mente de transport), de a influenţa victima sau martorii (proces-verbal de redare a 
convorbirilor interceptate, declaraţii ale acestora118) etc.

Nu este nevoie ca procurorul să depună alături de demers tot dosarul de urmărire penală. 
Doar că în materialele unei cauze penale aflate în faza anchetei, și care se găsesc pe masa 
procurorului, se pot afla documente care sunt în favoarea bănuitului/învinuitului. Acestea 
pot fi invocate în apărarea celui propus la arestare, şi nimic nu împiedică judecătorul să 
ceară probele respective.

114 Necesitatea de a termina o lucrare importantă sau de a încheia un contract important pentru unitatea unde 
lucrează, persoana neputând fi înlocuită de altcineva, pot fi elemente care să convingă instanţa că luarea 
măsurii arestării nu se impune şi ar fi mai potrivită alegerea unei alte măsuri preventive.

115 Necesitatea de a se prezenta la un concurs sau examen deosebit de important poate fi un element care să 
convingă instanţa că luarea măsurii arestării nu se impune şi ar fi mai potrivită alegerea unei alte măsuri 
preventive.

116 Persoana care nu răspunde penal fiind iresponsabilă din cauza bolii nu poate fi nici arestată preventiv. La 
fel, femeia aflată în ultimele zile de graviditate sau într-o perioadă imediată după naştere, ori persoana care 
trebuie să sufere o intervenţie chirurgicală iminentă.

117 Frecventarea în mod curent, de către persoana bănuită de comiterea unei fapte, a unui mediu infracţional 
poate fi un indiciu că se impune privarea de libertate.

118 Impresiile martorilor că fuseseră urmăriţi de persoane necunoscute, fără a exista vreun indiciu cu privire 
la implicarea inculpaţilor, nu constitue un argument suficient (CtEDO, Nechiporuk şi Yonkalo c. Ucrainei, 
hotărârea din 21 aprilie 2011).
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Anexe:

ANEXA 1: Paşii urmaţi de judecător în cadrul procedurii de examinare a 
demersului de arestare

1. Informarea despre înaintarea demersului de arestare sau prelungirea arestării.
2. Fixarea timpului şedinţei.
3. Examinarea demersului şi materialelor prezentate de către procuror.
4. Deschiderea şedinţei.
5. Constatarea prezenţei şi posibilităţii desfăşurării şedinţei de examinare a demersului. 
 Examinarea eventualelor cereri.
6. Anunţarea demersului care urmează a fi examinat.
7. Constatarea asigurării drepturilor apărării la această etapă.
8. Verificarea cunoaşterii drepturilor bănuitului sau învinuitului şi explicarea acestora în caz 

de necesitate de către instanţă.
9. Verificarea dacă bănuitul sau învinuitul nu a fost supus relelor tratamente. 
10. Verificarea faptului dacă bănuitul are sub ocrotirea sa minori, persoane recunoscute ires-

ponsabile, persoane cărora li s-a instituit curatela sau persoane care, din cauza vârstei, bolii 
sau din alte cauze, au nevoie de ajutor.

11. Prezentarea demersului de către procuror. Examinarea probelor ce confirmă temeinicia 
acestuia.

12. Examinarea probelor prezentate de apărare. Audierea reprezentantului legal, a persoanei 
acuzate. Prezentarea concluziilor de către apărător.

13. Oferirea dreptului la replică.
14. Deliberarea (existenţa bănuielii rezonabile că a fost săvârşită infracţiunea; încadrarea 

în motivele pentru aplicarea măsurilor preventive; existenţa unor probe suficiente care 
demonstrează temeinicia; respectarea condiţiilor speciale pentru aplicarea arestării; necesi-
tatea aplicării arestării şi, în acest context, necesitatea aplicării unei alte măsuri preventive). 

15. Adoptarea hotărârii și întocmirea mandatului de arestare în cazul acceptării demersului 
procurorului.

16. Emiterea încheierii separate privind sesizarea procurorului asupra plângerilor de rele trata-
mente (în caz de necesitate).

17. Emiterea încheierii privind măsurile de ocrotire (în caz de stabilire a oportunităţii respective).
18. Pronunţarea hotărârii.
19. Eliberarea copiilor hotărârii.
20. Redactarea procesului-verbal şi semnarea acestuia.
21. Asigurarea dreptului participanţilor la şedinţă de a lua cunoştinţă de procesul-verbal redactat 

şi de a înainta obiecţii.
22. În caz de recurs – transmiterea acestuia împreună cu materialele existente instanţei superioare 

cu fixarea timpului examinării lui.
23. Informarea procurorului şi apărătorului despre data examinării recursului.
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ANEXA 2: Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate 
împotriva Republicii Moldova

Articolul 5 CEDO (dreptul la libertate şi siguranţă)119

1. Procedură echitabilă
Principiu:

Procedurile penale prejudiciare trebuie să respecte, în cea mai mare măsură posibilă, luând în 
consideraţie circumstanţele unei urmăriri penale în desfăşurare, cerinţele de bază ale unui proces 
echitabil. Procedurile trebuie să fie contradictorii şi trebuie să asigure egalitatea armelor între părţi, 
procuror şi persoana deţinută (CtEDO, Becciev c. Moldovei, hot. 4 octombrie 2005). Această cerinţă se 
aplică atât procedurii desfăşurate în faţa primei instanţe, cât şi pentru cea din faţa instanţei de recurs.

Accesul la dosar
Egalitatea armelor nu este asigurată dacă apărării i se neagă accesul la acele documente din dosa-
rul penal care sunt esenţiale pentru a contesta, în mod efectiv, legalitatea detenţiei clientului său în 
sensul Convenţiei. Conceptul de legalitate a detenţiei nu se limitează la conformarea cu cerinţele 
procedurale prevăzute de legislaţia naţională, dar se referă şi la caracterul rezonabil al bănuielii în 
temeiul căreia se aplică arestul, legitimitatea scopului urmărit prin arest şi la justificarea detenţiei 
care rezultă din acesta. Curtea recunoaşte necesitatea ca urmăririle penale să fie desfăşurate în 
mod eficient, ceea ce poate presupune că o parte din informaţiile colectate în timpul acestora tre-
buie păstrate în secret pentru a împiedica acuzaţii să altereze probele şi să submineze efectuarea 
justiţiei. Totuşi, acest scop legitim nu ar putea fi îndeplinit pe seama unor restricţii substanţiale 
asupra drepturilor apărării. Astfel, informaţia care este esenţială pentru aprecierea legalităţii unei 
detenţii trebuie să fie, în mod corespunzător, pusă la dispoziţia avocatului acuzatului. Astfel, nu 
a fost adus niciun motiv pentru păstrarea în secret a acestei informaţii şi persoana în cauză nu 
a putut să conteste, în mod corespunzător, motivele arestării sale (CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. 
Moldovei, hot. 23 octombrie 2007). Moldovei, hot. 23 octombrie 2007). Moldovei, hot. 23 octombrie 2007
Persoana a fost lipsită de accesul la materialele dosarului penal, în special la un înscris care 
conţinea declaraţia martorului pe care, după cum se pretindea, reclamantul a încercat să-l 
influenţeze (CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007).CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007).CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007

Fapte în favoare şi în defavoare
Instanţele judecătoreşti naţionale trebuie să examineze toate faptele în favoarea sau defavoarea 
existenţei unei necesităţi publice stringente, care ar justifica, luând în consideraţie principiul prezumţiei 
nevinovăţiei, o abatere de la regula respectării libertăţii individuale a persoanei şi să le indice în deci-
ziile lor cu privire la cererile de eliberare (CtEDO, Şarban c. Moldovei, hot. 4 octombrie 2005). 
Contrar art. 176 alin. 3 CPP, niciunul din elementele în favoarea eliberării persoanei nu a fost ex-
aminat. Nu au fost examinate de instanţe nici motivele prezentate de persoana în cauză împotriva 
arestării sale (CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007).

119 Notă: Aceste hotărâri se referă doar la aplicarea şi prelungirea măsurii arestării preventive.
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120 Art. 21 CPP - Libertatea de mărturisire împotriva sa: (1) Nimeni nu poate fi silit să mărturisească împotri-
va sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei sau să-şi recunoască 
vinovăţia.

Analiza argumentelor
Judecătorului care examinează un recurs împotriva detenţiei nu i se impune obligaţia de 
a se referi la fiecare argument care se conţine în declaraţiile persoanei care a înaintat recur-
sul; garanţiile sale ar fi lipsite de esenţă dacă judecătorul, bazându-se pe legislaţia şi practica 
naţională, ar putea să trateze ca irelevante sau să nu ia în consideraţie fapte concrete invocate de 
deţinut şi capabile să pună la îndoială existenţa condiţiilor esenţiale pentru legalitatea (în sensul 
Convenţiei) privării de libertate. Argumentele în favoarea şi defavoarea eliberării nu trebuie să 
fie generale şi abstracte (CtEDO, Şarban c. Moldovei, hot. 4 octombrie 2005).

Dreptul la tăcere

Curtea a fost frapată de motivele pentru detenţia lui acuzatului şi anume că el a refuzat să divulge acuzării 
numele martorilor care puteau dovedi nevinovăţia sa în proces. Ea a indicat că acest lucru nu numai că 
nu poate constitui un temei pentru arestarea unei persoane, dar este şi o încălcare a dreptului la tăcerea 
unui acuzat120, garantat de art. 6 (CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007). CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007). CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007

Asigurarea apărării
Curtea a constatat că existenţa unui perete de sticlă din camera pentru întrevederi între avocaţi 
şi clienţi din Izolatorul de Detenţie Provizorie al CCCEC a creat suspiciuni veritabile că 
discuţiile dintre avocaţi şi clienţi nu erau confidenţiale. Astfel, imposibilitatea reclamantului 
de a discuta cu avocatul său chestiuni direct relevante pentru apărarea sa şi pentru contestarea 
detenţiei sale preventive, fără a fi separaţi de peretele de sticlă, a afectat dreptul său la apărare 
(CtEDO, Castraveţ c. Moldovei, hot. 13 martie 2007, Istratii şi alţii c. Moldovei, hot. 27 martie 
2007, Modârcă c. Moldovei, hot. 10 mai 2007, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007, Leva c. 
Moldovei, hot. 15 decembrie 2009).

Termenul de examinare a recursului
Curtea a considerat că perioada de 21 de zile până la examinarea cererii habeas corpus depusă 
de reclamant nu corespunde cerinţei unei hotărâri judecătoreşti rapide în sensul art. 5 par. 4 
(CtEDO, Şarban c. Moldovei, hot. 4 octombrie 2005).

2. Indicarea motivelor arestării

Importanţa motivării arestării
Justificarea pentru orice perioadă de detenţie, indiferent cât e de scurtă, trebuie să fie, în mod 
convingător, demonstrată de către autorităţi. Una din funcţiile unei decizii motivate este de a 
dovedi părţilor că ele au fost ascultate. O decizie motivată oferă unei părţi posibilitatea de a o 
contesta. Prin adoptarea unei decizii motivate poate exista un control public al administrării 
justiţiei (CtEDO, Becciev c. Moldovei, hot. 4 octombrie 2005). 

Motivare formală
Motivele pe care s-au bazat instanţele judecătoreşti în deciziile lor privind arestarea preventivă 
a reclamantului şi prelungirea acesteia s-au limitat la parafrazarea motivelor pentru arestare 
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prevăzute de Codul de procedură penală, fără a explica cum sunt ele aplicabile în prezenta cauză 
(CtEDO, Şarban c. Moldovei, hot. 4 octombrie 2005, Castraveţ c. Moldovei, hot. 13 martie 2007, 
Modârcă c. Moldovei, hot. 10 mai 2007, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007, 
Stici c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007).Stici c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007).Stici c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007

Caracterul motivelor de arestare
Motivele pe care s-au bazat instanţele judecătoreşti naţionale în hotărârile lor cu privire la 
detenţia preventivă a reclamantului şi prelungirea acesteia nu au fost „relevante şi suficiente”. 
(CtEDO, Becciev c. Moldovei, hot. 4 octombrie 2005, Şarban c. Moldovei, hot. 4 octombrie 2005, 
Modârcă c. Moldovei, hot. 10 mai 2007, Popovici c. Moldovei, hot. 27 noiembrie 2007, Străisteanu 
şi alţii c. Moldovei, hot. 7 aprilie 2009, Oprea c. Moldovei, hot. 21 decembrie 2010, Ignatenco c. 
Moldovei, hot. 8 februarie 2011, Levinţa c. Moldovei, hot. 17 ianuarie 2012, Feraru c. Moldovei, 
hot. 24 ianuarie 2012). 
Curtea a mai indicat că, în pofida insuficienţei motivelor iniţiale pentru arestarea preventivă şi 
a lipsei unor motive noi, arestarea lui acuzatului a fost prelungită de multe ori, câteodată chiar 
şi când instanţele nu aveau materialele dosarului (CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 
octombrie 2007).octombrie 2007).octombrie 2007

Motive bazate pe probe referitoare la comiterea infracţiunii
Cerinţa ca bănuiala să se bazeze pe motive rezonabile formează o parte esenţială a garanţiilor 
împotriva arestării şi detenţiei arbitrare. Faptul că o bănuială este presupusă cu bună-credinţă 
este insuficient. Cuvintele „bănuială rezonabilă” presupun existenţa faptelor sau a informaţiilor 
care ar convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut săvârşi infracţiunea 
(CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007).CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007).CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007
Curtea a indicat că arestarea reclamantului a fost dispusă de instanţă doar în baza demersului 
procurorului, nefiind prezentate alte materiale cu privire la necesitatea aplicării arestării pre-
ventive. Refuzul de către instanţă de a audia un martor ale cărui declaraţii erau relevante pentru 
determinarea legalităţii detenţiei continue a reclamantului a încălcat drepturile reclamantului 
garantate de art. 5 par. 4 al Convenţiei (CtEDO, Feraru c. Moldovei, 24 ianuarie 2012).
Reclamanţii au fost reţinuţi în baza declaraţiilor unui martor. Totuşi, materialele prezentate instanţei 
nu au inclus nicio declaraţie a vreunui martor prin care reclamanţii ar fi fost acuzaţi de comiterea 
unei infracţiuni. Astfel, Curtea a constatat că reţinerea reclamanţilor a fost contrară legislaţiei 
naţionale (CtEDO, Leva c. Moldovei, hot. 15 decembrie 2009). 

Motive bazate pe probe referitoare la comportamentul post-infracţional
Pericolul ca persoana acuzată să influenţeze buna desfăşurare a procedurilor nu poate fi invocat 
in abstracto, ci trebuie susţinut prin probe bazate pe fapte (CtEDO, Becciev c. Moldovei, hot. 4 
octombrie 2005).
Instanţele nu s-au referit la documente sau fapte specifice care să susţină argumentele pro-
curorului privind riscul ca reclamanta să se ascundă sau să influenţeze desfăşurarea urmăririi 
penale, deşi erau obligate să facă acest lucru conform art. 176 alin. 3 CPP (Oprea c. Moldovei, 
hot. 21 decembrie 2010). 
Curtea a constatat că instanţele nu au examinat, în mod corespunzător, argumentele reclaman-
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tului aduse în sprijinul eliberării sale. Ele au considerat irelevant argumentul reclamantului că 
soţia sa era însărcinată şi că astfel probabilitatea ca el să se ascundă era mică. Curtea a reamintit 
că pericolul ca persoana acuzată să se ascundă trebuie evaluat prin prisma mai multor factori 
care au legătură cu personalitatea sa, valorile sale morale, ocupaţia sa, locul de trai, bunurile 
sale, legăturile familiale etc. De asemenea, ea a indicat că absenţa unui domiciliu permanent nu 
creează, în mod automat, pericolul că persoana acuzată se va ascunde. În deciziile lor instanţele 
nu au făcut nicio referinţă la probe în sprijinul argumentului că reclamantul intenţiona să se 
ascundă în Transnistria. Instanţele nu au luat în consideraţie faptul că reclamantul era gata să 
predea paşaportul său drept garanţie că el nu va pleca din ţară (CtEDO, Ignatenco c. Moldovei, 
hot. 8 februarie 2011).

3. Necesitatea arestării
Instanţele nu au luat în consideraţie aplicarea măsurilor preventive alternative, cum ar fi aresta-
rea la domiciliu, deşi li s-a cerut acest lucru de către reclamatul (CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. 
Moldovei, hot. 23 octombrie 2007). Moldovei, hot. 23 octombrie 2007). Moldovei, hot. 23 octombrie 2007
Nu s-a luat în consideraţie aplicarea unei măsuri preventive alternative (arestarea la domiciliu 
sau detenţia într-o instituţie medicală specializată). Instanţele nu au ţinut cont de starea rea 
a sănătăţii reclamantei, fapt care era relevant pentru aplicarea măsurii preventive (Oprea c. 
Moldovei, hot. 21 decembrie 2010). 
Instanţele au făcut referire la paşaportul românesc al reclamantului, care i-ar fi permis să se 
ascundă peste hotarele ţării, şi la lipsa unui loc permanent de muncă. Dar ele nu au reacţionat în 
niciun fel la argumentul reclamantului că atât paşaportul său românesc, cât şi cel moldovenesc 
ar fi putut fi ridicate de autorităţi dacă ele ar fi decis că acest lucru era necesar pentru a împiedica 
ascunderea sa şi că existau măsuri preventive alternative, unele dintre care (de ex., arestarea la 
domiciliu) ofereau aproape aceleaşi garanţii împotriva ascunderii de organele de urmărire penală 
ca şi arestarea preventivă (Stici c. Moldovei, hot. din 23 octombrie 2007).Stici c. Moldovei, hot. din 23 octombrie 2007).Stici c. Moldovei, hot. din 23 octombrie 2007

4. Motive de fapt ale arestării

Scopul măsurii
În lipsa unei bănuieli rezonabile, reţinerea sau arestarea unei persoane nu trebuie impuse niciodată 
cu scopul de a o determina să-şi recunoască vina sau să dea declaraţii împotriva altor persoane sau 
pentru a obţine fapte sau informaţii, care ar putea constitui drept bază pentru bănuiala rezonabilă 
împotriva acesteia (Cebotari c. Moldovei, hot. 13 noiembrie 2007).Cebotari c. Moldovei, hot. 13 noiembrie 2007).Cebotari c. Moldovei, hot. 13 noiembrie 2007
Curtea a fost frapată de motivele pentru detenţia lui reclamantului şi anume că el a refuzat să di-
vulge acuzării numele martorilor care puteau dovedi nevinovăţia sa în proces (CtEDO, Ţurcan 
şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007). şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007). şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007

Bănuială rezonabilă cu privire la comiterea infracţiunii
În cazul primei reţineri şi arestări: singurul temei invocat de procuror atunci când a cerut ares-
tarea reclamantului a fost că victima G.N. l-a identificat direct pe acesta ca fiind autorul unei 
infracţiuni. Totuşi, în plângerea depusă de G.N., acesta nu a indicat, în mod direct, numele 
reclamantului. În cazul celei de-a doua reţineri şi arestări: temei l-au constituit plângerile a 
două victime, care au declarat ulterior în instanţă că prima plângere a fost fabricată, iar cealaltă 



44

a fost rezultatul influenţei directe a ofiţerului de urmărire penală, care era aceeaşi persoană care 
a înregistrat prima plângere împotriva reclamantului. Curtea a conchis că informaţia de care 
dispune nu convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut săvârşi infracţiunea 
(Stepuleac c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007).Stepuleac c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007).Stepuleac c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007
Reclamanţii au fost învinuiţi, printre altele, de opunere de rezistenţă în timpul reţinerii şi ul-
tragierea colaboratorilor de poliţie. Totuşi, după vizionarea înregistrării video a reţinerii 
reclamanţilor, instanţele au constatat că aceste învinuiri erau neîntemeiate şi le-au respins. În 
asemenea circumstanţe şi având în vedere lipsa unei bănuieli rezonabile că reclamanţii au comis 
o infracţiune, Curtea a constatat că reţinerea reclamanţilor în baza unor învinuiri false, cum că 
ei ar fi opus rezistenţă în timpul reţinerii şi ar fi ultragiat colaboratorii de poliţie, nu poate fi 
considerată „legală”, în sensul art. 5 par. 1 (Hyde Park şi alţii, hot. 7 aprilie 2009).
Curtea a constatat că detenţia reclamantului pe motiv că el nu s-a conformat cererii legitime a 
colaboratorului poliţiei nu poate fi considerată „legală” prin prisma art. 5 para. 1. Curtea a notat 
că reclamantul a refuzat să-i însoţească pe poliţişti la secţia de poliţie pe motiv că el nu a fost citat 
în mod corespunzător, potrivit procedurii prevăzute de art. 129 CPP; atât reclamantul, cât şi fiul 
acestuia nu au fost niciodată citaţi de poliţie. Mai mult decât atât, nicio măsură de investigaţie 
nu putea fi făcută, în ceea ce priveşte furtul care se pretinde că a fost comis de fiul reclamantului, 
decât dacă ar fi fost pornită formal urmărirea penală (art. 93, 96, 109 CPP). Urmărirea penală în 
ceea ce priveşte furtul, care se pretinde că a fost comis de fiul reclamantului, a fost pornită peste 
câteva săptămâni după detenţia reclamantului (CtEDO, Guţu c. Moldovei, hot. 7 iunie 2007). CtEDO, Guţu c. Moldovei, hot. 7 iunie 2007). CtEDO, Guţu c. Moldovei, hot. 7 iunie 2007

5. Probele care se pot administra
Atunci când există probe care prima facie par să aibă legătură directă cu legalitatea detenţiei 
continue, instanţele judecătoreşti naţionale trebuie să le examineze şi evalueze. Astfel, refu-
zul instanţelor judecătoreşti, fără a da vreo explicaţie, de a audia un martor - fost membru al 
echipei de investigaţie, ale cărui depoziţii erau relevante pentru veridicitatea acuzaţiilor aduse 
reclamantului, și comportamentul reclamantului pe parcursul urmăririi penale și care puteau 
pune la îndoială întreaga bază legală a reţinerii şi detenţiei reclamantului –, a încălcat dreptul 
reclamantului garantat de art. 5 par. 4 al Convenţiei (CtEDO, Becciev c. Moldovei, hot. 4 octom-
brie 2005).
De asemenea, Curtea a constatat o violare a art. 5 para. 4 ca urmare a refuzului instanţei, fără 
nicio explicaţie, de a audia un martor ale cărui declaraţii constituiau un element important pentru 
determinarea faptului dacă reclamantul a exercitat presiuni asupra martorului respectiv şi dacă el 
trebuia din nou arestat. Refuzul instanţei de a audia acel martor a lipsit apărarea de singura sa şansă 
de a-l convinge pe judecătorul de instrucţie de lipsa vreunui motiv pentru arestarea reclamantului 
(CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007). CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007). CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, hot. 23 octombrie 2007
Instanţele au invocat în sprijinul arestării reclamantului faptul că reclamantul a încercat să 
influenţeze un martor. Totuşi, instanţele au respins cererile insistente ale reclamantului de a 
audia acel martor (CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007).CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007).CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007

6. Termenele ţinerii în stare de arest
Persistenţa unei suspiciuni rezonabile că persoana arestată a comis o infracţiune este o condiţie 
sine qua non pentru legalitatea detenţiei continue, dar, după o anumită perioadă de timp, acest 
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lucru nu mai este suficient. În astfel de cazuri, trebuie stabilit faptul dacă celelalte temeiuri invo-
cate de autorităţi continuă să justifice lipsirea de libertate. În caz afirmativ, trebuie verificat faptul 
dacă autorităţile competente au dat dovadă de o diligenţă deosebită pe parcursul desfăşurării 
procedurilor (CtEDO, Boicenco c. Moldovei, hot. 11 iulie 2006).
Curtea a indicat că reclamantul a fost deţinut mai mult de doi ani până la condamnare, deşi nu a 
fost adus niciun motiv nou pentru necesitatea continuă a unei astfel de detenţii (CtEDO, Stici c. 
Moldovei hot. 23 octombrie 2007).Moldovei hot. 23 octombrie 2007).Moldovei hot. 23 octombrie 2007
Curtea a constatat că nu au existat motive relevante şi suficiente pentru a prelungi arestarea recla-
mantului (CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007)CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007)CtEDO, Muşuc c. Moldovei, hot. 6 noiembrie 2007 .
Curtea a fost frapată de faptul că, deşi a adus motive care, în mod normal, erau în favoarea 
eliberării reclamantului (pe parcursul lunii precedente nu au fost efectuate acţiuni de urmărire 
penală, bănuitul nu avea antecedente penale, el avea familie şi copii minori, el avea casă, un loc 
de muncă şi suferea de probleme grave de sănătate), instanţa a decis să prelungească arestarea 
reclamantului (CtEDO, Ursu c. Moldovei, 27 noiembrie 2007).CtEDO, Ursu c. Moldovei, 27 noiembrie 2007).CtEDO, Ursu c. Moldovei, 27 noiembrie 2007
Curtea a indicat că încheierea din 18 august 2005 privind eliberarea reclamantului din detenţie 
nu a fost contestată de către procuror şi, prin urmare, era în vigoare. În loc să se conformeze, 
procurorul a încercat să o ocolească prin depunerea unui demers de aplicare a arestării la o 
altă instanţă, invocând un episod al pretinsei infracţiuni comise de reclamant ca o infracţiune 
separată. Acea instanţă a dispus prelungirea mandatului de arest al reclamantului fără a aduce 
motive noi (CtEDO, Străisteanu şi alţii c. Moldovei, 7 aprilie 2009).
Curtea a mai indicat că, în pofida insuficienţei motivelor iniţiale pentru arestarea preventivă 
şi a lipsei unor motive noi, arestarea lui reclamantului a fost prelungită de multe ori, câteodată 
chiar şi când instanţele nu aveau materialele dosarului (CtEDO, Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, 
hot. 23 octombrie 2007).hot. 23 octombrie 2007).hot. 23 octombrie 2007
Potrivit art. 186 alin. 3 CPP, arestarea preventivă poate fi prelungită doar în „cazuri excepţionale”. 
Nicio instanţă care a dispus prelungirea arestării preventive a reclamanţilor nu a identificat vreo 
cauză excepţională care să justifice o astfel de prelungire (CtEDO, Istratii şi alţii c. Moldovei, hot. 
27 martie 2007). 27 martie 2007). 27 martie 2007

7. Detenţie fără mandat
Detenţia reclamantului după transmiterea cauzei în judecată, în lipsa unui mandat de arest, a 
fost ilegală (CtEDO, Boicenco c. Moldovei, hot. 11 iulie 2006, Holomiov c. Moldovei, hot. 7 noiem-
brie 2006, Modârcă c. Moldovei, hot. 10 mai 2007, Paladi c. Moldovei, hot. 10 iulie 2007, Gorea c. 
Moldovei, hot. 17 iulie 2007, Ţurcan c. Moldovei, hot. 27 noiembrie. 2007).Moldovei, hot. 17 iulie 2007, Ţurcan c. Moldovei, hot. 27 noiembrie. 2007).Moldovei, hot. 17 iulie 2007, Ţurcan c. Moldovei, hot. 27 noiembrie. 2007
Detenţia reclamanţilor după casarea sentinţelor lor de condamnare a fost lipsită de un mandat 
de arest (CtEDO, Levinţa c. Moldovei, hot.17 ianuarie 2012).
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ANEXA 3: Modele de acte procedurale

A. Model de proces-verbal al şedinţei de judecată
REPUBLICA MOLDOVA
Judecătoria …….., raionul……../municipiul……….

Dosarul nr. ………/2013

…………………………..
(data, ora întocmirii)

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI DE JUDECATĂ
Judecătoria constituită din:
Judecător…….

Grefier………..

a judecat în şedinţă de judecată închisă demersul procurorului privind aplicarea măsurii 
arestării preventive faţă de învinuitul A. B.

Ora 12.10
Şedinţa de judecată se declară deschisă.
Se verifică prezenţa în sala de judecată. S-au prezentat:

- Procurorul din cadrul Procuraturii….. – domnul/doamna …
- Avocatul învinuitului – domnul/doamna …., cu mandatul anexat la dosar.
- Învinuitul – A. B. , născut la 25.02.1977 în raionul Sângerei, s. Ciuciuileni, domiciliat în or. ….. 
str. ……. nr…. , căsătorit, doi copii minori în întreţinere, neangajat în câmpul muncii, anterior 
judecat, cetăţean al Republicii Moldova.

La întrebarea instanţei cu privire la antecedente penale şi medicale, învinuitul afirmă:
- am fost condamnat în 2006 în baza art. 187, art. 188 CP RM, la 6 ani privaţiune de libertate, 
am fost eliberat condiţionat înainte de termen.
- mă aflu în evidenţa medicului-dermatolog.

La întrebarea avocatului cu privire la stagiul militar, învinuitul afirmă:
- am fost supus militar, în batalionul cu destinaţie specială în m. Chişinău, amplasat pe Str. 
Trandafirilor, 2.
- am fost supus militar în 1995-1996.

La întrebarea procurorului cu privire la alte cauze penale, învinuitul afirmă:
- anterior a fost pornită o cauză penală în privinţa mea, în 2010, în baza art. 187 CP RM, care a 
încetat în baza împăcării părţilor.
- în 2012 este pornită o cauză penală privind o infracţiune analoagă, care în prezent se 
examinează în instanţa de judecată.

Nu sunt întrebări cu privire la aceste aspecte.

Se anunţă componenţa completului de judecată şi dreptul de a înainta recuzări:
Preşedintele şedinţei – R
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Grefier – S
Procurorul – recuzări nu sunt.
Avocatul – recuzări nu sunt.
Învinuitul – recuzări nu sunt.

Se examinează demersul procurorului privind aplicarea măsurii arestării preventive faţă de 
învinuitul X. Se dă citire demersului.

Se explică drepturile şi obligaţiile părţilor la proces.
Învinuitul – drepturile şi obligaţiile îmi sunt clare, sunt de acord ca interesele mele să le apere 
avocatul Ş. N.

Se stabileşte dacă participanţii la proces au de formulat cereri sau demersuri:
Procurorul – demersuri nu am. 
Avocatul – am o cerere.  
Învinuitul – cereri nu am.

Cererea avocatului:
- Onorată instanţă, rog să fie anexat la materialele cauzei certificatul eliberat pe numele lui A.B 
de Centrul Militar Cahul.

Se pune în discuţie posibilitatea acceptării şi anexării la materialele cauzei a actului prezentat 
de avocat:
Procurorul – posibil de anexat.
Învinuitul – posibil de anexat.

Instanţa de judecată, deliberând pe loc, dispune: se acceptă cererea avocatului şi se anexează 
la materialele cauzei actul prezentat de avocat.

Cererea avocatului:
- Onorată instanţă, solicit să-mi daţi posibilitatea să iau cunoştinţă de materialele cauzei prezen-
tate de procuror instanţei de judecată anexate la demers.

Se pune în discuţie cererea avocatului:
Procurorul – la discreţia instanţei.
Învinuitul – susţin cererea avocatului.

Instanţa de judecată, deliberând pe loc, dispune: se va întrerupe şedinţa de judecată timp de 
20 de minute, pentru ca avocatul să aibă timp să ia cunoştinţă de materialele cauzei anexate 
la demersul procurorului.

Ora 13.00
Se reia şedinţa de judecată, continuată de completul de judecată în aceeaşi componenţă şi cu 
aceiaşi participanţi.

Cererea avocatului:
- Onorată instanţă, faţă de ofiţerul de urmărire penală au fost înaintate recuzări. În materialele cauzei 
lipsesc recuzările înaintate şi Ordonanţa procurorului privind examinarea recuzării şi expunerea 
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asupra acesteia. De asemenea, au fost expuse obiecţii asupra procesului-verbal de recunoaştere a 
persoanei; în consecință, solicit ca procurorul să le prezinte instanţei de judecată.

Se pune în discuţie cererea avocatului:
Procurorul – consider că recuzarea ofiţerului de urmărire penală, examinarea recuzării şi expune-
rea asupra acestui fapt nu au legătură cu solicitarea aplicării arestului preventiv faţă de învinuit, dar 
obiecţiile înaintate la procesul-verbal de recunoaştere a persoanei pot fi prezentate.
Învinuitul – susţin poziţia avocatului.

Instanţa de judecată, deliberând pe loc, dispune să se analizeze cererea de recuzare a ofiţerului 
de urmărire penală, Ordonanţa procurorului privind expunerea asupra recuzării, obiecţiile 
înaintate la procesul-verbal de recunoaştere a persoanei.

Se analizează cererea de recuzare a ofiţerului de urmărire penală, Ordonanţa procurorului 
privind expunerea asupra recuzării, obiecţiile înaintate la procesul-verbal de recunoaştere a 
persoanei. Se dau citirii. 

Cererea avocatului:
- Onorată instanţă, rog să fie anexată la materialele cauzei Ordonanţa cu privire la respingerea 
plângerii de recuzare.

Se pune în discuţie posibilitatea acceptării şi anexării la materialele cauzei a actului prezentat 
de avocat:
Procurorul – posibil de anexat.
Învinuitul – posibil de anexat.

Instanţa de judecată, deliberând pe loc, dispune: se admite cererea şi se va anexa la materi-
alele cauzei actul prezentat de avocat.

Cu privire la demers, se acordă cuvântul procurorului:
- Onorată instanţă, învinuitul X este învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 27, art. 
187 alin. 2 lit. e) CP RM. În privinţa învinuitului există probe rezonabile şi verosimile de comitere 
a infracţiunii imputate, condiţie respectată conform prevederilor art. 176 CPP RM. Caracterul 
verosimil al bănuielii se probează prin următoarele circumstanţe de fapt constatate, şi anume: 
proces-verbal de audiere a părţii vătămate Y, proces-verbal de prezentare spre recunoaştere. 
Fiind audiat în calitate de bănuit şi învinuit X a dat declaraţiile şi nu și-a recunoscut vina. Ac-
tualmente, la momentul deţinerii, organul de urmărire penală are suspiciuni că învinuitul ar 
putea să se ascundă de la prezenţa în faţa organului de urmărire penală, să împiedice stabilirea 
adevărului în procesul penal. Solicit a fi aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv 
faţă de învinuitul X pe un termen de 30 de zile. 
La întrebarea avocatului cu privire la identificarea învinuitului, procurorul răspunde:
- în procesul-verbal de audiere a părţii vătămate, care este anexat la materialele cauzei şi de care 
aţi luat cunoştinţă, puteţi găsi răspuns la întrebarea dvs. dacă partea vătămată a declarat despre 
persoana care a atacat-o;
- după audierea părţii vătămate în mod operativ s-a stabilit persoana atacantă X, iar la momen-
tul reţinerii partea vătămată l-a declarat pe învinuit.
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La întrebarea instanţei cu privire la probele ce stau la baza demersului, procurorul 
răspunde:
- probe ce ar dovedi că X e implicat în comiterea faptei imputate sunt: declaraţiile părţii vătămate, 
procesul-verbal de recunoaştere a persoanei.

La întrebarea avocatului cu privire la primele declaraţii ale învinuitului după prinderea sa, 
procurorul răspunde:
- este ilegal să se discute cu învinuitul până la audierea acestuia.
- nu cunosc care a fost motivul refuzului de întocmire a procesului-verbal de examinare 
corporală a învinuitului.
- declaraţiile învinuitului au fost supuse verificării.
- este anexat procesul-verbal de audiere a bănuitului în care acesta declară că ofiţerul de urmărire 
penală a refuzat să-l audieze anterior.
- nu am cereri în scris că X s-a răzgândit să facă declaraţii după prezentarea spre recunoaștere.

Nu mai sunt alte întrebări.

Cu privire la demers, i se dă cuvântul învinuitului:
Declaraţiile învinuitului se anexează la procesul-verbal. 

Nu sunt întrebări. 

Se dă cuvântul avocatului:
- Onorată instanţă, practic din materialele prezentate de procuror şi din răspunsurile obţinute 
la întrebările puse, consider că s-au confirmat din nou acele obiecţii expuse la momentul 
urmăririi penale, anexate la materialele cauzei. În procesul-verbal de audiere a părţii vătămate 
scrie: „culoarea părului este deschisă”. Organul de urmărire penală reieşind din semnalmentele 
descrise de partea vătămată, a constatat că făptaşul este X. Ultimul a fost reţinut fără a fi audiat, 
fără a-i fi verificat alibiul. Declaraţiile ofiţerului de urmărire penală relevă că pe viitor, acesta 
intenționează să efectueze experimentul în scopul stabilirii dacă partea vătămată ar fi putut în 
circumstanţele descrise să vadă atacatorul. De asemenea, reiese că ofiţerul de urmărire penală 
are îndoieli. Trebuia verificat alibiul învinuitului. La momentul reţinerii consider că nu exista 
nicio probă ce ar demonstra că X are legătură cu fapta de care este învinuit. Se face trimitere la 
faptul că partea vătămată este din s. Baurci-Moldoveni, unde învinuitul a locuit ceva timp. A 
comunicat că ultima oară a fost în sat în 2006, și că dacă vedea partea vătămată, nu o recunoştea 
acum, deoarece au trecut destui ani. Din momentul când i-a fost adus la cunoştinţă procesul-
verbal de reţinere, i se pune întrebarea dacă cunoaşte partea vătămată, în timp ce recunoaşterea 
nu a fost efectuată. Intervine ofiţerul de urmărire penală şi comunică faptul că recunoaşterea 
se va efectua imediat. Este clar că nu există probe că anume învinuitul a comis infracţiunea. 
Organul de urmărire penală a dat crezare unei persoane necunoscute, care, fiind atacată la orele 
00.30, vine dimineaţa la orele 08.30 cu cerere la Comisariat. Organul de urmărire penală nu 
verifică declaraţiile ei, îl reţine pe X., şi după aceasta începe să lucreze, să acumuleze probe. 
În legătură cu aceasta am înaintat cerere de recuzare a ofiţerului de urmărire penală. După 5-
10 minute de la depunerea cererii, ofiţerul de urmărire penală mi-a comunicat că cererea de 
recuzare este respinsă de Procuror. La orele 16.15 am ieşit din CPR Cahul. X este lăsat în Uni-
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tatea de Gardă cu ofiţerul operativ, la orele 17.20 m-am întors şi ne-am dus la prezentarea spre 
recunoaştere. Prima a intrat partea vătămată; a fost amplasată în camera vizaví de camera unde 
s-a efectuat recunoaşterea. X a fost prezentat împreună cu 4 persoane care în acel moment erau 
în incinta Comisariatului. Persoanele aveau îmbrăcămite diferită; am solicitat să le fie schimbate 
hainele, dar am fost refuzat, am făcut observaţia că o persoană este cheală, iar ceilalţi nu. Am 
solicitat să fie aduse alte persoane, asemănătoare cu învinuitul, dar am fost refuzat. A fost adus 
expertul, a avut loc fotografierea. Partea vătămată nu ajungea la geam ca să vadă persoanele. 
Atunci am solicitat să fie adus un scaun, dar am fost refuzat, s-au dat indicaţii ca ofiţerul Leva 
să ridice partea vătămată, şi acesta îi spunea la ureche „doi, doi”. Fiecare vizionare a durat 2-3 
secunde. Partea vătămată a recunoscut persoana cu nr. 2, dar nu a explicat după ce semnalmente 
o recunoaşte; în procesul-verbal nu este fixat nimic. Am solicitat să adresez întrebări persoanelor 
participante la recunoaştere, dar am fost refuzat, am solicitat să fie indicat acest fapt în procesul-
verbal, dar tot mi s-a refuzat.
În procesul-verbal lipsea semnătura părţii vătămate; ofiţerul de urmărire penală a smuls proce-
sul-verbal, a ieşit cu el în hol şi l-a dat părţii vătămate să-l semneze. Am insistat ca obiecţiile la 
procesul-verbal de recunoaştere a persoanei să fie indicate în procesul-verbal, le-am dat citirii, 
dar observaţii nu au parvenit, astfel obiecţiile mele sunt obiective. După efectuarea recunoaşterii, 
s-a adus la cunoştinţă ordonanţa privind numirea expertizei medico-legale în privinţa lui X, 
presupunându-se că poate avea unele leziuni corporale. Am solicitat ca X să fie imediat supus 
examinării medicale cu întocmirea procesului-verbal, și fotografiere. Acest lucru a fost respins 
din start, a avut loc doar fotografierea. 
Am discutat cu X şi am insistat ca acesta să povestească toate acţiunile care au avut loc în seara 
aceea. Când am ieşit din Izolator, ofiţerul de urmărire penală încuia uşa de la birou. I-am spus că 
învinuitul doreşte să facă declaraţii. Mi s-a răspuns că atunci când i-a solicitat să dea declaraţii, 
atunci trebuia să accepte. De ce organul de urmărire penală a refuzat, nu-mi este clar. Audierea a 
avut loc luni. Ofiţerul de urmărire penală a lucrat de la persoană la infracţiune, au fost încălcate 
toate articolele referitorare la reţinerea persoanei. Reieşind din cele expuse, și anume că au fost 
comise nereguli grave, că lipseşte orice temei legal pentru reţinere, nu-mi rămâne decât să so-
licit instanţei să respingă demersul procurorului, fiind ferm convins că învinuitul nu are nicio 
implicație în infracţiunea imputată. Consider că instanţa va emite o hotărâre corespunzătoare 
cu prevederile CPP RM.

Nu sunt întrebări.
Se stabileşte dacă participanţii la proces au replici:
Replica procurorului:
- Onorată instanţă, avocatul s-a expus asupra acţiunilor procesuale, care nu au fost atacate, dar 
nu am auzit nimic să se expună asupra demersului procurorului privind solicitarea aplicării 
arestului preventiv.

Replica avocatului:
- Onorată instanţă, am spus că nu există niciun temei de a fi aplicat arestul preventiv, și că învi-
nuitul nu are nicio implicare cu privire la fapta imputată.
Învinuitul – replici nu am.                               



51

Instanţa de judecată cercetează materialele dosarului judiciar:

f. d. 2. Ordonanţă de începere a urmăriri penale
Nu sunt întrebări

f. d. 3. Proces-verbal de consemnare a plângerii
Nu sunt întrebări

f. d. 4-5. Proces-verbal de cercetare la faţa locului 
Nu sunt întrebări

f. d. 6. Tabel fotografic  
Nu sunt întrebări

f. d. 7-8. Proces-verbal de audiere a părţii vătămate 
Nu sunt întrebări

f. d. 9, 10. Proces-verbal de recunoaştere a persoanei 
Nu sunt întrebări

f. d. 11. Proces-verbal de audiere a părţii vătămate suplimentar
Nu sunt întrebări

f. d. 12. Proces-verbal de reţinere 
Nu sunt întrebări

f. d. 13, 14-16. Proces-verbal de audiere a bănuitului 
Nu sunt întrebări

f. d. 17-18. Copia Sentinţei Judecătoriei Cahul din 07.04.2006 
Nu sunt întrebări

f. d. 19. Decizia Curţii de Apel Cahul din 01.06.2006 
Nu sunt întrebări

f. d. 24. Extras 
Nu sunt întrebări

f. d. 25. Ordonanţă de punere sub învinuire 
Nu sunt întrebări

f. d. 26-27. Proces-verbal de audiere a învinuitului
Nu sunt întrebări

Instanţa se retrage în camera de deliberare.
Se pronunţă încheierea şi se explică dreptul şi modul de atac.
Şedinţa de judecată se declară închisă.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                 ................................. 

GREFIER                                  ................................     

B. Model de încheiere de arestare preventivă

REPUBLICA MOLDOVA

Judecătoria …….., raionul……../municipiul……….

Dosarul nr. ………/2013

(data, ora întocmirii)
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ÎNCHEIERE
ÎN NUMELE LEGII:

Judecătoria........ în componenţa
judecătorului de instrucţie…….
grefierei………..

cu participarea

procurorului….......
apărătorului…..
reprezentantului legal……..

judecând în şedinţă de judecată închisă demersul procurorului din Procuratura........ privind 
aplicarea măsurii preventive – arestarea preventivă – în privinţa bănuitului/învinuitului C.D.

C ONSTATĂ:
C.D. se bănuieşte/învinuiește de faptul că, fiind în stare de ebrietate, la 4 februarie 2013, în jurul 
orei 21.00, în oraşul ........ pe Strada Nucarilor, lângă blocul nr. 12, s-a apropiat de pensionara N. 
L., în vârstă de 70 de ani şi, amenințând-o cu un cuţit pe care îl avea asupra sa, i-a sustras deschis 
geanta în care se aflau telefonul mobil de model „ Samsung-C 330” în valoare de 1500 de lei şi un 
flash-card de 120 de lei, cauzându-i o pagubă materială considerabilă. Acţiunile bănuitului/învi-
nuitului au fost calificate în baza art. 188 alin. 2 lit. e) şi f) din Codul penal.

La 6 februarie 2013 bănuitul a fost reţinut în baza art.166 CPP RM, iar la 9 februarie 2013 în 
instanţă a parvenit demersul procurorului, care a solicitat aplicarea în privinţa bănuitului/învi-
nuitului a măsurii preventive sub formă de arest preventiv pe un termen de 30 de zile.
În şedinţa de judecată procurorul a susţinut integral demersul înaintat, motivându-l prin faptul 
că a fost comisă o infracţiune gravă, iar bănuitul/învinuitul, aflându-se la libertate, poate comite 
noi infracţiuni, şi se poate eschiva de la organul de urmărire penală. 
Învinuitul, însoţit de avocat, a solicitat respingerea demersului înaintat deoarece nu au fost 
prezentate careva probe că C.D. se poate eschiva de la organul de urmărire penală şi fiindcă el 
se obligă să se prezinte la toate citările organului de urmărire penală şi pntru că doar gravitatea 
infracţiunii incriminate nu presupune aplicarea unei măsuri preventive atât de dure. De aseme-
nea, partea apărării a invocat faptul că nu există temeiuri rezonabile de a-l învinui de comiterea 
infracţiunii incriminate.

Audiind participanţii la proces, examinând materialele prezentate, instanţa a ajuns la concluzia 
că demersul este întemeiat şi urmează a fi admis.
Conform prevederilor art.176 alin.(1) Cod de procedură penală al RM, măsurile preventive pot 
fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire penală, sau, după 
caz, de către instanţa 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 instanţă, să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvârșească alte 
infracţiuni, de asemenea ele pot fi aplicate de către instanţă pentru asigurarea executării sentinţei.
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Instanţa de judecată constată că temeiurile invocate de procuror în favoarea necesităţii deţinerii în 
stare de arest a învinuitului sunt întemeiate şi argumentate.

Materialele prezentate instanţei indică cu certitudine că există motive rezonabile de a presu-
pune că bănuitul/învinuitul a comis o infracţiune gravă. Astfel, el a fost recunoscut fără ezitare 
de către victimă ca fiind persoana care a atacat-o. La domiciliul lui C.D. au fost găsite bunuri pe 
care victima le-a recunoscut că sunt ale ei. 
De asemenea, sunt prezente suficiente temeiuri de a crede că este necesară împiedicarea lui C.D. 
de a săvârși noi infracţiuni şi de a se ascunde de organele de urmărire penală.

Astfel, din cazierul său rezultă că anterior bănuitul/învinuitul a mai fost judecat de câteva ori 
pentru infracţiuni de jaf şi tâlhărie. 
Apoi, reieșind din faptul că la 6 februarie 2013 el a fost surprins la graniţă încercând să părăsească 
ţara fără a avea viză pentru România, instanţa reţine fundamentat motivul invocat de procuror. 
Afirmaţiile lui C.D. cum că se afla la graniţă pentru a-şi aştepta nişte rude din România se res-
ping, întrucât nu există nicio probă cu privire la existenţa unor astfel de rude.
În alegerea măsurii preventive se au în vedere dispoziţiile art. 176 alin. 3 CPP cu privire la crite-
riile complementare. Astfel, C.D. nu are familie. Are antecedente penale. Deşi dispune de un 
loc de trai, locuiește la domicilii ocazionale, nu are un loc de muncă şi o sursă sigură de venit. 
A încercat să fugă din ţară. Starea sa de sănătate este bună. Procedura deschisă de procuror este 
încă la început, urmând a fi stabiliţi şi audiaţi martorii infracţiunii, efectuate confruntările de 
rigoare, a fi făcută o expertiză cu privire la urmele dactiloscopice găsite cu ocazia percheziţiei la 
domiciliul lui C.D., pe bunurile care se pretind a fi ale victimei. Acestea vor dura cel puţin 10 zile 
(pentru bănuit), respectiv 30 de zile (pentru învinuit); ca urmare, se impune arestarea sa pentru 
această perioadă.

În baza celor expuse, conducându-se de prevederile art. 176,185,186, 307 (pentru bănuitÎn baza celor expuse, conducându-se de prevederile art. 176,185,186, 307 (pentru bănuitÎn baza celor expuse, conducându-se de prevederile art. 176,185,186, 307 ( ), 308 
(pentru învinuit(pentru învinuit( ) din Codul de procedură penală, instanţa de judecată

DISPUNE

A admite demersul procurorului.

A aplica în privinţa bănuitului/învinuitului C.D., născut la ….., în localitatea ……, raionul/
mun. ….., cod………, posesor al buletinului de identitate nr.……. eliberat de Poliţia …….., 
domiciliat în …………, celibatar , studii ......, neangajat în câmpul muncii, cetăţean al……, 
de naţionalitate .........., cu antecedente penale, măsura preventivă sub formă de arest preven-
tiv şi a elibera în privinţa acestuia mandat de arest pe un termen de 30 (treizeci) de zile cu 
evidenţa termenului de arest din 6 februarie curent, ora 10 şi 30 min.

Încheierea se expediază spre executare Comisarului CPS..........

Încheiere cu drept de recurs în Curtea de Apel Chişinău în termen de 3 zile.

Judecător de instrucţie

în Judecătoria ………                     (…………………………)



54

C. Model de mandat de arestare preventivă
REPUBLICA MOLDOVA
Judecătoria …….., raionul……../municipiul……….
Dosarul nr. ………/2013

…………………………..
(data, ora întocmirii)

MANDAT DE ARESTARE
nr…… din….….

Judecătorul de instrucţie al Judecătoriei......... ........, examinând în şedinţă de judecată închisă 
demersul procurorului din Procuratura........ privind aplicarea măsurii preventive – arestar-
ea preventivă – şi eliberarea mandatului de arestare în privinţa bănuitului/învinuitului C. 
D., născut la ….., în localitatea ……, raionul/mun. ….., cod……, posesor al buletinului de 
identitate nr.……., eliberat de Poliţia …….., domiciliat în …………, celibatar , studii ......, 
neangajat în câmpul muncii, cetăţean al……, de naţionalitate .........., cu antecedente penale, 
bănuit/ învinuit de săvârșirea infracţiunii de tâlhărie prevăzute de art. 188 alin. 2 lit. e) şi f) 
din Codul penal, conformându-mă încheierii instanţei de judecată din .......... şi călăuzindu-
mă de prevederile art. 175, 176, 185 şi 307/308 din Codul de procedură penală,

DISPUN:

Arestarea preventivă a bănuitului/învinuitului C. D. pe un termen de 30 (treizeci) de zile cu 
începere de la data reţinerii  …… până la data de….., ora…......min.
Mandatul de arestare se va pune în executare imediat de către administraţia Penitenciaru-
lui…..
Mandat cu drept de recurs în termen de 3 zile la Curtea de Apel............

Judecător de instrucţie,
……………..

Am primit un exemplar,

Bănuit/învinuit……………                             Procuror……

D. Model de încheiere de prelungire a duratei arestării 
REPUBLICA MOLDOVA
Judecătoria …….., raionul……../municipiul……….
Dosarul nr. ………/2013
…………………………..                     oraşul...........

(data, ora întocmirii)
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ÎN CHEIERE
ÎN NUMELE LEGII:

Judecătoria........ în componenţa

judecătorului de instrucţie…….
grefierei………..

cu participarea

procurorului….......
apărătorului…..
reprezentantului legal……..

judecând în şedinţă de judecată închisă demersul procurorului din Procuratura........ privind 
prelungirea duratei măsurii preventive sub formă de arest în privinţa învinuitului C. D.

CONSTATĂ:
C. D. este învinuit de faptul că la...., aproximativ la ora..., fiind în stare de ebrietate alcoolică, 
la domiciliul său din satul......, raionul......, a provocat o ceartă cu soţia sa, N. D., după care a 
trântit-o jos şi a început să o lovească cu picioarele încălţate cu cizme de cauciuc. I-a aplicat 
numeroase lovituri în regiunea capului, toracelui şi abdomenului, provocându-i vătămări cor-
porale grave, periculoase pentru viaţă. Acţiunile învinuitului au fost calificate în baza art. 151 
alin. 1 din Codul penal.
La ......C. D. a fost reţinut, iar la ...... instanţă a parvenit demersul procurorului care a solicitat 
arestarea preventivă a învinuitului pentru 30 de zile. Prin încheierea din..... demersul a fost 
admis. La ....... instanței i-a parvenit un nou demers, prin care s-a solicitat prelungirea duratei 
arestării preventive pentru încă 30 de zile.
În şedinţa de judecată procurorul a susţinut integral demersul înaintat, motivându-l prin faptul 
că a fost comisă o infracţiune gravă, iar învinuitul, care a mai comis infracţiuni cu violenţă în 
trecut, aflându-se la libertate, poate comite noi infracţiuni, de asemenea prin existența riscului că 
acesta ar putea fugi din ţară, deoarece nu are un loc de muncă şi deţine paşaport.
Procurorul a depus la dosar, în sprijinul demersului său, declaraţia victimei, certificatul de cazi-
er judiciar, certificatul medico-legal, o adeverinţă cu privire la eliberarea paşaportului, raportul 
organelor de poliţie cu privire la incidente casnice anterioare, încheierea de arestare preventivă 
a învinuitului.
Învinuitul şi apărătorul lui au solicitat respingerea demersului înaintat, afirmând că nu au fost 
prezentate probe că C. D. se poate eschiva de la organul de urmărire penală deoarece dispune 
de un loc stabil de trai, se obligă să se prezinte la citările organului de urmărire penală, că 
doar gravitatea infracţiunii incriminate nu presupune aplicarea unei măsuri preventive atât de 
dure, solicitând concomitent ca în privinţa învinuitului să fie aplicată o măsură preventivă mai 
blândă.

Audiind participanţii la proces, examinând materialele prezentate, instanţa a ajuns la concluzia 
că demersul înaintat urmează a fi admis parţial.
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Astfel, C. D. este acuzat de săvârşirea unei infracţiuni grave în înţelesul art. 16 alin. 4 CP, care 
este şi o infracţiune de violenţă. Existenţa bănuielii cu privire la comiterea acestei infracţiuni de 
către învinuit, conform art. 185 alin. 1 raportat la art. 176 alin 2 CPP, a fost analizată cu prilejul 
arestării preventive a învinuitului şi, după administrarea unei părţi a probatoriului, temeiurile 
de fapt nu s-au schimbat. Astfel, declaraţia victimei, cu privire la faptul că a fost lovită crunt de 
acesta, certificatul medico-legal care atestă că în urma loviturilor primite victima a fost nevoită 
să suporte o intervenţie chirurgicală pentru extirparea splinei, şi declaraţia martorilor care au 
asistat direct la lovirea victimei sunt suficiente temeiuri de fapt pentru a bănui în mod rezonabil 
că învinuitul este autorul infracţiunii de care este acuzat. 
Potrivit art. 186 alin. 3 CPP, în cazuri excepţionale, în funcţie de complexitatea cauzei penale, 
de gravitatea infracţiunii şi în caz de pericol al dispariţiei învinuitului ori de risc al exercitării 
din partea lui a presiunii asupra martorilor sau al nimicirii ori deteriorării mijloacelor de probă, 
durata ţinerii învinuitului în stare de arest preventiv la faza urmăririi penale poate fi prelungită. 
Instanţa constată că urmărirea penală încă nu este finalizată, în cauză urmând a se mai face o 
confruntare cu victima, a se audia repetat martorii şi a se efectua o expertiză medico-legală. 
Instanţa reţine că din cazierul judiciar al învinuitului rezultă că acesta a mai comis fapte violente 
în trecut, iar din raportul organelor de poliţie rezultă că deseori au fost chemate la domiciliul 
său de către soţia lui, victima, sau de către vecini. Acestea constituie elemente suficiente din care 
instanţa trage concluzia că inculpatul este periculos şi că, aflându-se în libertate, poate exercita 
acte de violenţă asupra victimei.
Motivul că ar putea fugi din ţară nu poate fi luat în considerare, căci organele competente pot 
proceda la ridicarea paşaportului său pentru a-l împiedica, aşa cum a stabilit Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului în cauza Stögmüller c. Austriei, în hotărârea din 10 noiembrie 1969, § 15. 
Apărarea a solicitat înlocuirea măsurii arestării preventive cu cea de arestare la domiciliu. Anal-
izând această solicitare în temeiul art. 308 alin. 6 CPP raportat la art. 186 alin. 7 CPP, instanţa nu 
o poate lua în considerare. Aceasta pentru că dacă învinuitul ar fi privat de libertate la domiciliul 
său, neavând un loc de muncă şi o altă locuinţă, ar însemna că ar trebui să locuiască sub acelaşi 
acoperiş cu victima sa, ceea ce este inadmisibil faţă de situaţia conflictuală gravă dintre părţi.
Ca urmare, se va dispune prelungirea duratei arestării preventive. Conform art. 186 alin. 5 CPP, 
aceasta se poate dispune pe maximum 30 de zile. Faţă de probele care mai trebuie administrate 
şi au fost indicate de procuror, instanţa consideră că 15 zile sunt suficiente pentru a fi efectuate, 
aceasta cu atât mai mult, cu cât organele de urmărire penală trebuie să dea dovadă de diligenţă 
în efectuarea actelor privind învinuiţii faţă de care s-au dispus măsuri preventive.
Elucidând şi constatând această stare de lucruri, conducându-se de prevederile art. 176, 177, 
178, 186, 308 din Codul de procedură penală, instanţa

DISPUNE :
A admite demersul procurorului cu privire la prelungirea duratei arestării învinuitul C.D., 
născut la data de ….., în ……, raionul/mun. ….., posesor al buletinului de identitate………., 
eliberat de …….., ………………………… , căsătorit, fără loc de muncă, cetăţean……, 
domiciliat în............:
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Prelungeşte durata arestării preventive a învinuitului C.D. pe o perioadă de 15 zile, cu înce-
pere de la data de ……, orele ……, până la data de….., orele…..
Copiile de pe prezenta încheiere se vor comunica imediat procurorului şi celui arestat, pre-
cum şi administraţiei locului de deţinere.
Încheierea poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile la Curtea de Apel…….

Judecător de instrucţie,                         ……………

E. Model de încheiere de respingere a arestăriiE. Model de încheiere de respingere a arestăriiE. Model de încheiere de respingere a arest
REPUBLICA MOLDOVA
Judecătoria …….., raionul……../municipiul……….
Dosarul nr. ………/2012

…………………………..                       oraşul...........

(data, ora întocmirii)

ÎNCHEIERE

ÎN NUMELE LEGII:

Judecătoria........ în componenţa

judecătorului de instrucţie…….
grefierei………..

cu participarea

procurorului….......
apărătorului…..
reprezentantului legal……..
Judecând în şedinţă închisă demersul procurorului cu privire la arestarea preventivă a învinu-
itei F. G.

CONSTATĂ

F. G. este învinuită în baza art. 191 alin. 4 din Codul penal pentru faptul că, activând în calitate de 
vânzătoare la ghereta nr. 17, ce aparţine SC „Portocom”, dislocată pe Strada Nucarilor, 37, în orașul 
.............., în perioada 01.08.2012 – 01.11.2012 își însușea sistematic o parte din banii obţinuţi în urma 
comercializării mărfii primite de la societatea comercială. În total și-a însuşit 50217 lei, săvârșind 
infracţiunea de delapidare a averii străine în proporţii mari. 
În demersul procurorului se solicită aplicarea în privinţa F.G. a arestului preventiv şi eliberarea man-
datului de arest pe un termen de 30 de zile, motivându-se că aceasta, aflându-se la libertate, s-ar putea 
ascunde de organul de urmărire penală şi împiedica stabilirea adevărului în cauza dată.
În şedinţa de judecată procurorul a susţinut integral demersul înaintat, adăugând că soţul învinuitei 
este plecat la muncă peste hotarele ţării, în or. Sankt Petersburg, Federaţia Rusă, şi ea, fiind învinuită de 
săvârșirea unei infracţiuni grave, aflându-se la libertate, ar putea pleca la el. 
Învinuita a solicitat respingerea demersului procurorului ca fiind neîntemeiat, motivând că nu are 
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intenţii de a împiedica stabilirea adevărului în procesul penal şi că nu s-a eschivat şi nu se va eschiva 
de la urmărirea penală şi judecată, că ea are un loc permanent de trai, întreţine un copil minor şi 
părinţii de vârstă înaintată, fiind unicul întreţinător. 
Apărătorul, de asemenea, s-a pronunţat pentru respingerea demersului ca fiind neîntemeiat, deoa-
rece materialele prezentate nu dovedesc necesitatea aplicării arestului preventiv şi a susţinut argu-
mentele invocate de învinuită.
Audiind opiniile participanţilor la proces, analizând materialele prezentate, instanța de judecată 
conchide că demersul este neîntemeiat şi urmează a fi respins din următoarele considerente.
În materialele prezentate de procuror lipsesc dovezi care ar confirma cu certitudine presupunerile 
că învinuita se va eschiva de la organul de urmărire penală, că va împiedica stabilirea adevărului în 
procesul penal. 
Potrivit prevederilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură penală, instanţa de judecată va aplica 
învinuitului măsura preventivă numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile de a 
presupune că acesta ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanţă, să împie-
dice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvârșească alte infracţiuni.
Instanţa invocă în acest sens şi prevederile alin. 1 lit. c) al art. 5 din CEDO, conform căruia, orice 
persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia 
dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci 
când există motive verosimile de a bănui că a săvârșit o infracţiune sau când există motive temeinice de 
a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârșească o infracţiune sau să fugă după săvârșirea acesteia.
În cadrul urmăririi au fost audiaţi toţi martorii, ridicate toate documentele, mai mult de jumătate din 
banii sustraşi F.G. i-a restituit. În asemenea condiţii învinuita nu va putea influența stabilirea adevărului. 
Instanţa de judecată ia în consideraţie şi faptul că anterior învinuita nu a fost judecată, are un loc per-
manent de trai, întreţine un copil minor şi părinţii de vârstă înaintată, fiind unicul întreţinător, la 
locul de trai se caracterizează pozitiv. Având în vedere circumstanţele constatate, instanţa de judecată 
conchide că învinuita nu intenționează să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanţa de 
judecată şi, deci, arestarea ei nu este justificată, întemeiată şi necesară. 
Potrivit prevederilor art. 308 alin. 6 CPP judecătorul de instrucţie, exami-nând demersul cu privire la 
aplicarea măsurii arestării preventive, este în drept să soluţioneze chestiunea cu privire la necesitatea 
alegerii unei măsuri preventive mai uşoare. 
În cazul dat, ținându-se cont de circumstanţele sus-indicate, instanţa trage concluzia că este rezonabil 
de a-i aplica învinuitei F. G. măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi localitatea. 
Învinuita F.G. a fost reţinută în baza art. 165-167 CPP de organul de urmărire penală la 9 decembrie 
2012, ora 10.45.
Elucidând şi constatând această stare de lucruri, conducându-se de art. 176, 177, 178 şi 308 din Codul 
de procedură penală,

DISPUNE:
A respinge demersul procurorului cu privire la aplicarea măsurii arestării preventive în 
privinţa învinuitei F.G., născută la data de ….., în localitatea ……, raionul/mun. ….., 
cod……………, posesoare a buletinului de identitate………., eliberat de Poliţia …….., 
domiciliată în ……………, căsătorită, cetăţenie..........., ca fiind nefondat, eliberând-o din 
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sala de judecată.
Aplică în privinţa învinuitei F.G. măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi localitatea pe 
un termen de 30 de zile, adică până la ...........2013, ora 9.00.
Încheierea poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile la Curtea de Apel…….

Judecător de instrucţie, ……………………

F. Model de încheiere de respingere a prelungirii arestării
REPUBLICA MOLDOVA
Judecătoria …….., raionul……../municipiul……….
Dosarul nr. ………/2012

…………………………..                       
(data, ora întocmirii)

ÎNCHEIERE
ÎN NUMELE LEGII:

Judecătoria........ în componenţa
judecătorului de instrucţie…….
grefierei………..

cu participarea

procurorului….......
apărătorului…..
interpretului……..

Judecând în şedinţă închisă demersul procurorului privind prelungirea măsurii preventive 
– arestrea preventivă în privinţa lui S.V.,

CONSTATĂ:
S.V. este învinuit de faptul că, acționând în comun acord şi înţelegere prealabilă cu alte două 
persoane, identificate de organul de urmărire penală, în luna ......... 2012, a falsificat semnătura 
cet. N.A., care este cofondator al SRL „EXPRES - TRANS”, cu sediul în mun. Chişinău, str.........., 
în procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor persoanei juridice SRL „EXPRES - TRANS” 
din.......2012 prin care s-ar fi hotărât majorarea capitalului social al societăţii indicate până la 
......lei şi redistribuirea cotelor de participare în felul următor: N.A- 36,23% şi S.D. – 63,77%.
Continuând acţiunile criminale, la ........2012, S.V. împreună cu S.D., fondator al SRL „EXPRES 
- TRANS”, şi S.M., care activa în calitate de director al aceleiași societăţi, prin înşelăciune şi 
abuz de încredere, prezentându-i cet. N.A. un proces-verbal de majorare a capitalului de către 
fondatori în proporţii egale, au determinat-o să semneze acordul cu privire la modificările şi 
completările în documentele de constituire a întreprinderii SRL „EXPRES -TRANS” şi, ca ur-
mare, de către Camera Înregistrării de Stat au fost operate modificările referitoare la majorarea 
capitalului statutar, redistribuirea cotelor-părţi şi completarea genurilor de activitate.
Realizând planul criminal, S.V., S.D. şi S.M. au dobândit ilicit cota-parte de 13,77 % din capi-
talul statutar al SRL „EXPRES -TRANS”, care aparţinea cet. N.A., cauzându-i acesteia un preju-
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diciu în sumă de 1 840 000 (un milion opt sute patruzeci de mii) de lei, ceea ce constituie 
proporţii deosebit de mari.
Acţiunile învinuitului S.V. au fost calificate în baza art. 190 alin. 5 Cod penal - dobândirea 
ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, săvârșită de mai multe 
persoane, cu folosirea situaţiei de serviciu, în proporţii deosebit de mari.
Pe data de ……2012 S.V. a fost reţinut în baza art. 166 CPP iar la……..2012 în privinţa lui a fost 
eliberat mandat de arest pe un termen de 30 de zile. Prin înche-ierea judecătoriei……din…… 
2012, durata ţinerii sub arest a învinuitului a fost prelungită cu încă 30 de zile. La……….. 2012 
judecătoriei………. i-a parvenit un nou demers al procurorului în care se solicită prelungirea 
duratei arestării învinuitului pe un termen de 25 de zile.
În şedinţa de judecată procurorul a susţinut integral demersul înaintat, motivându-l prin faptul 
că a fost comisă o infracţiune deosebit de gravă, iar învinuitul, aflându-se la libertate, poate 
comite noi infracţiuni, se poate eschiva de la organul de urmărire penală, precum şi poate preju-
dicia stabilirea adevărului în procesul penal.
Învinuitul a solicitat respingerea demersului înaintat, deoarece nu au fost prezentate probe că 
el ar putea comite noi infracţiuni şi că s-ar putea eschiva de la organul de urmărire penală, 
deoarece dispune de un loc stabil de trai, are doi copii la întreţinere, se obligă să se prezinte la 
citările organului de urmărire penală.
Apărătorul, de asemenea, s-a pronunţat împotriva demersului ca fiind neîntemeiat, invocând 
lipsa probelor, care ar dovedi că învinuitul poate săvârși noi infracţiuni sau că se va ascunde de 
urmărirea penală sau de judecată. Menționând că doar gravitatea infracţiunii incriminate nu pre-
supune aplicarea unei măsuri preventive atât de dure, acesta a solicitat înlocuirea arestării preven-
tive cu o măsuri preventivă neprivată de libertate. 
Audiind participanţii la procesul, examinând materialele prezentate, instanţa a ajuns la conclu-
zia că demersul înaintat urmează a fi respins.
Conform prevederilor art.186 alin. (3) CPP durata ţinerii învinuitului în stare de arest preven-
tiv la faza urmăririi penale poate fi prelungită în cazuri excepţionale, în funcţie de complexi-
tatea cauzei penale, de gravitatea infracţiunii şi în caz de pericol al dispariţiei învinuitului ori de 
risc al exercitării din partea lui a presiunii asupra martorilor sau al nimicirii ori deteriorării mi-
jloacelor de probă. Potrivit alineatului (7) al aceluiași articol, la soluţionarea demersului privind 
prelungirea termenului arestării preventive, judecătorul de instrucţie sau, după caz, instanţa de 
judecată este în drept să înlocuiască arestarea preventivă cu arestarea la domiciliu, liberare provizo-
rie sub control judiciar sau liberare provizorie pe cauţiune.
Instanţa de judecată constată că temeiurile invocate de procuror în favoarea necesităţii pre-
lungirii duratei arestării preventive a învinuitului – posibilitatea influenţării negative asupra 
părţilor vătămate sau a martorilor, precum şi faptul că el ar putea să se ascundă de organul de 
urmărire penală – sunt neîntemeiate şi neargumentate.
Astfel, urmărirea penală în cauza dată se desfăşoară din .........2012 şi organul de urmărire penală 
a dispus de posibilitatea de a efectua toate acţiunile de urmărire penală ce nu sufereau amânare, 
și rezultând din faptul că învinuitul în perioada din ...... 2012 şi până în prezent – timp de două 
luni – s-a aflat în stare de arest, eventuala presiune asupra martorilor se exclude, dat fiind faptul 
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că practic toţi martorii în cauza respectivă deja au fost audiaţi.
La fel, luând în consideraţie gravitatea infracţiunii incriminate în coraport cu personalitatea 
învinuitului care nu are antecedente penale, dispune de un loc stabil de trai şi de muncă, este 
căsătorit, are doi copii minori în întreţinere, la locul de domiciliu şi de muncă se caracterizează 
pozitiv, este unicul întreţinător al familiei, se obligă să se prezinte la toate citările organului de 
urmărire penală, instanţa conchide că lipsesc temeiuri rezonabile de a presupune că învinuitul, 
aflându-se în libertate, s-ar putea eschiva de la organul de urmărire penală sau că ar putea 
săvârși o altă infracţiune.
Ținând seama de argumentele prezentate, analizându-le prin prisma Hotărârii Curţii Europene a 
Drepturilor Omului din 8 iunie 1995 în cauza Yagci şi Sargin împotriva Turciei, în care se reaminteşte 
că, potrivit alineatului 2 al articolului 5 § 3 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
Omului și a Libertăților Fundamentale, o persoană acuzată de o infracţiune trebuie întotdeauna 
să fie eliberată în cursul procedurii, dacă statul nu poate să arate că există motive „pertinente şi 
suficiente” pentru justificarea continuării detenţiei acesteia, precum şi luând în consideraţie faptul 
că în Hotărârea din 04.10.2005 în cauza Şarban contra Moldovei Curtea, constatând încălcarea ar-
ticolului 5 § 3 al Convenţiei, curtea a indicat că instanţele judecătoreşti naţionale în hotărârile sale 
nu au acordat atenţie niciunuia dintre argumentele reclamantului ce justificau necesitatea aflării 
sale în stare de libertate, aparent tratându-le ca fiind nepertinente chestiunii legalităţii arestării 
preventive a acestuia, instanţa a ajuns la concluzia că nu există temeiuri pertinente, suficiente, 
concludente şi rezonabile pentru prelungirea duratei arestării învinuitului.
Totodată, în scopul evitării comunicării dintre coparticipanţii la infracţiune, precum şi în 
scopul efectuării urmăririi penale în termene rezonabile, instanţa consideră oportună înlo-
cuirea arestării preventive aplicate cu măsura preventivă sub formă de liberare provizorie sub 
control judiciar, urmând ca în cazul nerespectării obligaţiilor stabilite, liberarea provizorie să fie 
revocată şi învinuitul supus arestării preventive. 
În baza celor expuse, conducându-se de prevederile art. 186 ,191, 195, 308 din Codul de 
procedură penală, instanţa

DISPUNE:

A respinge demersul procurorului privind prelungirea măsurii preventive sub formă de ares-
tare în privinţa învinuitului S.V.
A înlocui măsura arestării preventive aplicată în privinţa învinuitului S.V. cu liberarea provi-
zorie sub control judiciar.
A stabili învinuitului următoarele obligaţii : 
- să comunice organului de urmărire penală orice schimbare de domiciliu;
- să se prezinte la orice citare a organului de urmărire penală;
- să nu comunice cu coparticipanţii la infracţiune, partea vătămată şi martorii infracţiunii.
Încheierea se expediază spre organizarea executării procurorului. 
Încheiere cu drept de recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 3 zile.

Judecător de instrucţie,                  ........................................
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G. Model de demers din partea procurorului privind aplicarea arestării.

PROCURATURA 
REPUBLICII MOLDOVA

Procuratura Raionului…….
Str……., nr…., cod………., loc………

Tel…..fax……………

Nr… din data de……………….
Judecătoria ……….., mun. Chişinău

DEMERS
privind aplicarea faţă de învinuitul P. A. a măsurii arestării preventive şi eliberarea mandatului 

de arestare.
Prezentul se transmite împreună cu materialele preliminare ale dosarului penal nr........, către 
judecătorul de instrucţie din cadrul Judecătoriei………, mun. Chişinău şi se solicită ca, în baza 
art. 175, 176 alin. 1, 177 alin. 2, 188 alin. 1, 186 din Codul de procedură penală, să fie dispusă 
prin încheiere aplicarea pentru un termen de 30 de zile, din momentul reţinerii, a măsurii 
preventive sub formă de arestare preventivă în privinţa învinuitului P.A., născut la ........., în 
or............, cu studii ........., supus militar, celibatar, domiciliat în or. ........, str. ......., bloc....., ap. ....., 
cetăţean al Republicii Moldova. Și în baza încheierii, să fie eliberat mandatul de arestare.
În motivarea prezentului demers invocăm următoarele argumente:

1. Fapta care face obiectul învinuirii

1.1. Circumstanţele de fapt:
Urmărirea penală în prezenta cauză a fost pornită la ……2012, în baza plângerii cet. E.T. 
În cadrul urmăririi penale s-a constatat că la .......2012, aproximativ la ora ....... min., P.A., aflân-
du-se în localul cu denumirea „Ciocârlia”, situat pe str. ............ în or........., împreună şi prin 
înţelegere prealabilă cu A.B. şi P.O. l-au atacat pe E.T., aplicându-i mai multe lovituri cu mâinile 
şi picioarele peste diferite părţi ale corpului, şi i-au sustras suma de 50.000 de euro, un ceas de 
aur în valoare de 10000 de lei, lanţul şi cruciuliţa de aur în valoare de 30.000 de mii lei.
În urma loviturilor cu mâinile şi picioarele, lui E.P. i-au fost cauzate traumă cranio-cerebrală, 
comoţie cerebrală, echimoze ale capului, hemitoracelui, excoriații ale regiunii frontale, gâtului, 
sindrom de ochelari, care se referă la vătămare uşoară. 

1.2. Încadrarea juridică:
Infracţiunea de sustragere în proporţii mari a bunurilor proprietarului prin tâlhărie, de 
săvârșirea căreia este învinuit P. A., este prevăzută de art. 188 alin. 4 din Codul penal şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 9 la 14 ani. 

1.3. Documentele din care rezultă bănuiala comiterii faptei:
- procesul-verbal de cercetare la faţa locului din data de ………
- declaraţiile părţii vătămate............audiate la data de ..............
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- declaraţiile martorilor…………..audiaţi la data de……………..
- proces-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie din data de………..

2. Motivele care impun punerea învinuitului sub arest

2.1. Temeiurile de fapt:
Învinuitul are antecedente penale constând în condamnări anterioare pentru acelaşi gen de 
fapte, nu are un loc de muncă stabil, a contactat martorii pentru a-i convinge să îşi schimbe 
declaraţiile, a încercat să părăsească ţara. 

2.2. Temeiul legal al arestării:
- art. 176 alin. 1 din Codul de procedură penală

2.3. Documentele din care rezultă motivele de arest:
- certificatul de cazier judiciar
- declaraţiile martorului…………..audiat la data de……………..
- procesul-verbal încheiat de poliţia de frontieră din data de………
Toate acestea sunt anexate la prezentul demers.

3. Necesitatea punerii în arest

3.1. Argumente concrete privind eschivarea de la urmărirea penală şi stabilirea adevărului (art. 
175 alin. 2 şi art. 176 alin. 1 CPP):
Imediat după începerea urmăririi penale învinuitul s-a ascuns pentru a se feri de organele de 
poliţie. La data de ........ a fost reţinut de poliţiştii de frontieră când încerca să iasă ilegal din 
ţară. 

3.2. Luarea în considerare a unor măsuri preventive mai puţin severe (art. 185 alin. 3 CPP):
Învinuitul are un mod de viaţă parazitar. A fost condamnat anterior de două ori la pedeapsa în-
chisorii tot pentru săvârșirea unor infracțiuni de jaf și tâlhărie. Lăsarea lui în libertate prezintă un 
pericol concret pentru ordinea publică, pentru martori, pe care i-a ameninţat, iar măsurile alterna-
tive la detenţie ar fi insuficiente pentru a înlătura această stare de pericol.

3.3. Evaluarea principiului proporţionalităţii măsurii (art. 176 alin. 3 CPP)
Învinuitului i se impută săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave. El nu are un loc de muncă 
de peste 3 ani de zile. La vârsta de 43 de ani nu are probleme deosebite de sănătate şi în orice caz 
acestea nu îl împiedică să fie pus sub arest. Are doi copii minori, dar în urma divorţului aceştia 
sunt în grija soţiei sale.

3.4. Acţiuni de urmărire penală în derulare:
În cauză trebuie identificaţi toţi martorii, reaudiată partea vătămată, organizate confruntări în-
tre ea şi învinuiţi, dispusă efectuarea unei expertize suplimentare, de asemenea urmează a fi 
efectuate un şir de alte acţiuni, pentru elucidarea tuturor circumstanţelor cazului. 
Aceste activităţi sunt preconizate a se efectua în următoarele 30 de zile.
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4. Avocatul bănuitului (art. 66 alin. 2 pct. 5 CPP)
Asistenţa juridică îi este asigurată de domnul avocat E. F., numit din oficiu.

5. Notificări despre reţinere (art. 64, art. 167, art. 173 CPP)
Învinuitul a fost reţinut de ............ la data….., ora………. I s-a înmânat o copie de pe procesul-
verbal de reţinere şi i s-au comunicat temeiurile şi motivele reţinerii în prezenţa avocatului.
Procuror………………
în Procuratura…………..

H. Model de recurs împotriva încheierii judecătorului de instrucţie din partea apărării

Către 
CURTEA DE APEL CHIŞINĂU

De la avocatul A. B., apărător al lui C. D.
Licenţa nr. …

str. ……..., nr. …., bir. …, Chişinău
tel: …….. fax: …..

Chişinău, 18 februarie 2013

RECURS
la încheierea judecătorului de la Judecătoria ………. din ........... 2012
privind prelungirea duratei ţinerii sub arest preventiv a lui C.D.

În fapt:
1. Clientul meu, C.D., a fost învinuit de comiterea în data de …..… a infracţiunii prevăzute de ……. 
În data de……judecătorul……….a emis pe numele acestuia o încheiere de prelungire a duratei 
termenului mandatului de arest pe un termen de 30 de zile. 
La data de …., procurorul a solicitat prelungirea mandatului de arestare emis pe numele în-
vinuitului. Apărarea a solicitat alternativ constatarea nulităţii demersului, constatarea lipsei 
unei bănuielii rezonabile că învinuitul a comis infracţiunile de care este acuzat, respingerea 
demersului ca fiind nefondat, fie aplicarea faţă de învinuit a măsurilor preventive arestarea la 
domiciliu sau cauţiunea. Deşi a declarat în şedinţa din ....... 2012 că lui nu i-au fost prezen-
tate probe în susţinerea demersului procurorului, după anunţarea deliberării, judecătorul, din 
propria iniţiativă, s-a apropiat de procuror şi a luat de la el câteva mape cu documente. La 
întrebarea apărării ce se întâmplă, judecătorul a răspuns că „acesta este dosarul penal”. La so-
licitarea verbală imediată a avocaţilor de a li se permite să ia cunoştinţă de documentele luate de 
judecător, acesta a întors spatele în mod demonstrativ şi a părăsit sala de judecată. 
2. Prin încheierea contestată, judecătorul ……. a admis demersul procurorului şi a prelun-
git durata ţinerii sub arest preventiv a învinuitului pentru 30 de zile, până la 16 martie 2013. 
Judecătorul a justificat decizia sa prin existenţa unei bănuieli rezonabile că învinuitul a comis 
infracţiunea, complexitatea cazului, necesitatea efectuării acţiunilor de urmărire penală, bănu-
iala că învinuitul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală, ar putea influenţa 
desfăşurarea urmăririi penale, și ca fiind determinată de gradul de pericol sporit al acuzaţiilor şi 
severitatea eventualelor sancţiuni şi de necesitatea protecţiei ordinii publice. Pentru a-şi motiva 
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soluţia, judecătorul a făcut referiri în încheiere la materialele dosarului penal. Judecătorul a mai 
ajuns la concluzia că starea sănătăţii învinuitului permite aflarea acestuia în detenţie. 

În drept:
3. Învinuitul consideră că încheierea contestată a fost emisă cu încălcarea articolelor 68 alin. 2 
pct. 3, art. 176 alin. 2, art. 177 alin. 1 şi art. 308 alin. 4 CPP. El susţine că încheierea a fost emisă 
în baza unor materiale care nu au fost examinate în şedinţa de judecată, că apărării nu i-a fost 
permis accessul de către judecător la materialele pe care el, aparent, ulterior s-a bazat la adop-
tarea încheierii, că încheierea nu este motivată suficient şi în ea nu se conţin date exacte cu privire 
la constatările din ea, că judecătorul nu a argumentat de ce nu a fost înlocuită măsura arestului cu o 
altă măsură preventivă, dar mai uşoară.

Argumente:
4. În ceea ce priveşte temeinicia încheierii, în susţinerile orale ale apărării au fost menţionate 
următoarele: 
a) bănuiala rezonabilă că învinuitul ar putea fi vinovat de comiterea infracţiunilor de care este 
acuzat
Din încheierea contestată nu rezultă elemente suficiente care să convingă un observator inde-
pendent că învinuitul ar fi fost implicat în comiterea infracţiunii. Apărarea reiterează că o aseme-
nea situaţie este contrară art. 5 par. 1 lit. c) CEDO (a se vedea hot. Stepuleac v. Moldova). Atâta 
timp cât judecătorul nu a invocat date concrete în susţinerea concluziei sale că există o bănuială 
rezonabilă, hotărârea nu poate fi considerată ca fiind motivată şi nu permite apărării să înţeleagă 
de ce argumentele sale în acest sens sunt nefondate şi să conteste temeinicia acestei concluzii.
Oricum, învinuitul notează că de la bun început el a susţinut că nu are nicio legătură cu săvârşirea 
infracţiunii. El arată că a fost recunoscut în calitate de învinuit după ce martorul E.F. a declarat 
că l-a văzut în apropierea locului comiterii infracţiunii. Învinuitul nu a negat că s-a aflat în ap-
ropierea acelui loc, însă susţine că nu a fost implicat în săvârşirea vreunor acte ilicite.
b) Necesitatea prelungirii arestului

În pofida suspiciunilor de mai sus, în demersul său din ........ 2012, procurorul nu a venit cu de-
talii despre pretinsul comportament ilicit al învinuitului, deşi urmărirea penală este pornită de 
peste 5 săptămâni. Or, nu este admisibil ca durata arestului să fie prelungită în timp ce organul 
de urmărire penală este în inacţiune.

c) bănuiala că învinuitul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală
Învinuitul notează că declaraţiile procurorilor precum că el intenţionează să se eschiveze nu sunt 
reale. Nicio probă în susţinerea acestei declaraţii nu a fost adusă. Simpla bănuială în acest sens este 
insuficientă pentru arestare (a se vedea hotărârea CtEDO în cauza Muşuc c. Moldovei, 6 noiembrie 
2007). Întrucât învinuitul are afaceri în străinătate, e normal să se deplaseze în afara graniţelor ţării, 
dar se angajează să se întoarcă ori de câte ori va fi solicitat de organele de poliţie sau de procuratură. 

d) bănuiala că învinuitul ar putea să împiedice stabilirea adevărului în procesul penald) bănuiala că învinuitul ar putea să împiedice stabilirea adevărului în procesul penald
Învinuitul reaminteşte că nicio probă în susţinerea acestei declaraţii nu a fost adusă şi o simplă 
bănuială nu este suficientă pentru arestare. În ceea ce priveşte eventuala influenţare a martorilor, el 
notează că nu cunoaşte cine sunt alţi martori decât cel audiat, că nu contestă declaraţia celui care a 
arătat că s-a aflat în preajma locului unde s-a comis infracţiunea. 



66

e) severitatea sancţiunilor şi starea incipientă a urmăririi penale
Învinuitul reaminteşte că severitatea sancţiunilor nu constituie în sine o circumstanţă care justifică 
arestarea. Mai mult, acuzaţiile aduse lui nu sunt reale. În ceea ce priveşte starea incipientă a 
urmăririi penale, nici acesta nu este un motiv relevant. Mai mult, el notează că urmărirea penală a 
fost pornită de peste o lună de zile şi că după arestarea sa nu au fost întreprinse acţiuni procesuale. 
În asemenea circumstanţe, nu se poate spune că urmărirea penală se află într-o fază incipientă.

f) posibilitatea aplicării altor măsuri preventive mai puţin severef) posibilitatea aplicării altor măsuri preventive mai puţin severef
Deşi în demersul său procurorul susţine că a fost examinată posibilitatea aplicării altor măsuri 
preventive faţă de învinuit, acest lucru pare să nu fie adevărat. Astfel, procurorul nu a adus 
detalii de ce a considerat imposibil de a aresta învinuitul la domiciliu, pe cauţiune sau garanţie. 
Învinuitul nu a fost contactat de acuzare în acest sens. Condamnarea anterioară a învinuitului 
este irelevantă în acest sens, deoarece acea infracţiune, după cum se pretinde, a fost comisă fără 
pregătire anterioară, iar comportamentul a fost dictat de indignarea de moment a învinuitului. 
În lumina elementelor de mai sus, reiese că arestarea învinuitului nu se bazează pe motive rele-
vante şi suficiente. Din acest motiv, măsura preventivă arestul nu poate fi menţinută. Având 
în vedere că revocarea arestării impune prin sine aplicarea unei măsuri preventive mai puţin 
severe, învinuitul solicită eliberarea sa pe cauţiune, mărimea cauţiunii fiind lăsată la discreţia 
instanţei, fie arestarea la domiciliu cu executarea măsurii în casa părinţilor săi. 
5. Încheierea contestată nu face referire la date concrete, în ea nu se combat argumentele de mai 
sus şi care nu au fost contestate de procuror, precum nici nu se explică imposibilitatea aplicării 
faţă de învinuit a altor măsuri preventive. Acest lucru echivalează cu o hotărâre nemotivată, 
ceea ce contravine atât art. 308 alin. 4 CPP, cât şi art. 5 CEDO. 
6. Mai mult, deşi nu a pus nicio întrebare cu privire la fapte în şedinţă, judecătorul a venit cu ar-
gumente care nu au fost invocate de procuror (apărarea ordinii publice). De fapt, încheierea emisă 
la ......... 2012 în privinţa învinuitului este o copie fidelă a încheierii emise în privinţa dlui C.D. pe 
......... 2012, ceea ce ne face să credem că în actuala procedură nici nu am fost auziţi de judecător.
7. Apărarea mai notează că judecătorul, din proprie iniţiativă, a luat dosarul penal de la pro-
curor şi s-a îndreptat spre sala de deliberare. Or, prin referirea în încheierea sa la materialele 
dosarului penal astfel procurat, judecătorul E.F a încălcat art. 24 alin. 3 şi 68 alin. 2 p. 3 CPP, 
deoarece şi-a bazat încheierea pe probe care nu au fost examinate în şedinţă şi nu a permis ac-
cesul apărării la aceste probe. Acest fapt contravine şi jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg (a 
se vedea hot. CtEDO Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei, 23 octombrie 2007, paragraf. 55-64). Această 
abatere prin sine ar trebui să ducă la nulitatea încheierii.

Solicitări:
Având în vedere argumentele de mai sus şi conţinutul pledoariilor părţilor, solicităm constatarea:
i. lipsei unei bănuieli rezonabile în materialele prezentate de acuzare şi în încheierile emise în 

privința învinuitului precum că el ar putea fi vinovat de săvârşirea infracţiunii din data de……….. 
şi eliberarea acestuia din sala de judecată în condiţiile stabilite în art. 176 alin. 4 CPP; fie

ii. netemeiniciei încheierii judecătorului E.F. din .........2012 în privinţa învinuitului C.D., casa-
rea încheierii, respingerea demersului de arestare şi eliberarea învinuitului sub cauţiune.

Avocat .........
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I. Model de recurs din partea procurorului împotriva încheierii judecătorului de refuz al arestării

PROCURATURA 
REPUBLICII MOLDOVA

Procuratura Raionului…….
Str……., nr…., cod………., loc………
Tel…..fax……………

Nr… din data de……………….
Către 

CURTEA DE APEL CHIŞINĂU

RECURS

împotriva încheierii judecătorului de instrucţie al Judecătoriei............ din ............ prin care 
s-a respins demersul privind aplicarea faţă de învinuit a arestării preventive 

În fapt:
Prin încheierea din ........... 2012, judecătorul de instrucţie al Judecătoriei ………a respins de-
mersul procurorului privind aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv în privinţa învi-
nuitului C. D., născut la data de ………, originar şi locuitor al ………., cu studii…….., căsătorit, 
neangajat în câmpul muncii, cetăţean al Republicii Moldova, fără antecedente penale, şi pro-
curorul a dispus dreptul de a alege în privinţa acestuia o altă măsură preventivă.
În privinţa lui C.D. a fost pornită urmărirea penală la.......... de către ................, în baza plângerii 
victimei J.C. privind vătămările corporale care i-au fost cauzate de C.D. În cadrul cercetărilor 
efectuate s-a constatat că la ...........2012, în comuna...............raionul..........., lângă magazinul ali-
mentar Î.I „Tauras”, în rezultatul unei certe, C.D. i-a aplicat mai multe lovituri lui J.C., în vârstă 
de 54 de ani, cu o coadă de hârleț în partea stângă a corpului, cauzându-i vătămări corporale 
grave, periculoase pentru viaţă. La .......... C.D. a fost reținut şi în aceeași zi pus sub învinuire, fi-
indu-i incriminată săvârșirea infracţiunii prevăzute de art. 151 alin. 2 din Codul penal. În cauză 
există probe temeinice că C.D. a săvârșit această faptă prevăzută de legea penală.
În demersul procurorului, adresat judecătorului de instrucţie în care se solicita aplicarea faţă de 
C.D. a măsurii preventive – arestul preventiv –  au fost invocate următoarele motive: C.D. este în-
vinuit de săvârșirea unei infracţiuni grave; aflându-se în libertate, el ar putea comite noi infracţiuni; 
se poate eschiva de urmărirea penală; ar fi în stare să influenţeze partea vătămată, martorii.
Respingând demersul, judecătorul de instrucţie a concluzionat că procurorul nu a adus 
probe ce ar confirma necesitatea aplicării arestării preventive, iar argumentul procurorului că 
infracţiunea de comiterea căreia se învinuieşte C.D. este gravă, nu poate fi luat în consideraţie, 
deoarece din momentul comiterii faptei cercetate învinuitul s-a aflat la libertate, şi alt motiv 
fiind minoratul învinuitului.

Consider încheierea Judecătoriei ilegală şi neîntemeiată pentru următoarele considerente:
În conformitate cu art. 176 alin. l Cod de procedură penală, măsurile preventive se aplică în 
cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile de a presupune că bănuitul, învinuitul, 
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inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanţă, să împiedice 
stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvârșească alte infracţiuni. Materialele prezen-
tate instanţei de judecată indică existenţa tuturor acestor circumstanţe, ce ar dovedi necesitatea 
aplicării arestării preventive în privinţa lui C.D., inclusiv referitoare la dificultăţile asigurării 
prezenţei sale în faţa organelor competente. Astfel, după comiterea faptei învinuitul C.D. 
a fost căutat la domiciliu de organele de poliţie, dar acesta a dispărut pentru o perioadă de 
trei săptămâni. Mai mult, în acest răstimp el, aflându-se la bunică-sa în satul ............., raionul 
............, a comis o nouă infracţiune (furt), pentru care s-a pornit urmărirea penală într-un alt 
dosar penal. De două ori a contactat la telefon partea vătămată şi i-a cerut prin ameninţări să-şi 
retragă cererea de acuzare depusă la Comisariatul de Poliţie. 
Deci, concluzia instanţei de fond se bazează pe aprecierea greşită a probelor prezentate de către 
acuzare, referitoare la necesitatea aplicării arestării preventive în privinţa lui C.D., existând 
circumstanţe ce confirmă acest fapt.

În drept
În temeiul celor expuse mai sus şi conducându-mă de art. 311 alin. l, art. 312 alin. 5 pct. l. lit. b) 
şi art. 437 alin. l pct. 4 CPP,

SOLICIT:
1. Admiterea recursului.
2. Casarea încheierii Judecătoriei …… din ...... 2012 în privinţa refuzului de a aplica arestarea 
preventivă în privinţa lui C. D.
3. Anexă: 2 copii de recurs

…………….,

Procuror în Procuratura raionului …………….
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