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INTRODUCERE

Crâmpeie dintr-o discuție neformală dintre o specialistă în domeniul sănătății pu-
blice și doi polițiști:

Întrebare polițist: „Dar de ce nu s-a gândit la drepturi și la sănătatea lui, atunci când 
a săvârșit infracțiunea, nu când a ajuns în izolator ? Acolo, deodată, pe toți îi apucă toate 
bolile...”

Răspuns doctor: „Când, nu dă Doamne, o să ajungeți la doctor, cu vreun diabet za-
harat, iar medicul, în loc să vă trateze, o să vă întrebe unde v-a fost mintea când mâncați și 
beți totul la rând, cum o să vă simțiți ?!”

Cel mai prost lucru care i se poate întâmpla unei persoane reținute este să fie tratată inuman și 
degradant, procedurile formale în privința acesteia să se desfășoare ca fiind bănuită, iar în realitate 
să fie tratată ca infractor, care are prea multe drepturi. Această dublă ipostază împarte întregul me-
canism de aplicare a măsurile de constrângere privative de libertate în două părți distincte: formal 
- dedicat respectării procedurilor, întocmirii de acte în termenii prevăzuți de lege, și altul - cel care 
rezultă din atitudinea angajată, preconcepută a organului de urmărire penală, a procurorului, dar 
și a judecătorului de instrucție. „Cântatul” simultan la două capete ale aceluiași fluier transformă 
orice melodie în cacofonie. La fel și procesul de aflare a adevărului și aplicarea unei măsuri preventi-
ve corecte se transformă într-o aventură fără un sfârșit predictibil, iar timpul predestinat acțiunilor 
procesuale devine o fugă contra-cronometru. Nu există alte explicații plauzibile pentru faptul că nici 
măcar 72 de ore destinate reținerii nu sunt suficiente în Republica Moldova. În state cu un sistem de 
justiție independent și responsabil acest termen este de 24 sau 42 de ore. De asemenea, comparativ 
cu alte state, la această etapă avem prea muți subiecți implicați, cu atribuții care se suprapun și obli-
gații ce se finalizează cu întocmirea rapidă a unui șir prea mare de documente.

Am scris și am afirmat și cu alte ocazii că lipsirea de libertate ca măsura preventivă, mai ales re-
ținerea, este momentul cel mai sensibil al întregului proces penal. Este vorba de prima și, deseori, 
unica confruntare a individului cu sistemul coercitiv al statului. Atât individul care, simplu vorbind, 
nu mai are voie să meargă unde mergea, cât și reprezentantul statului, care decide să restricționeze 
dreptul la libertate, ambele părți trebuie să înțeleagă, în cele mai mici detalii, ce fac, ce li se întâm-
plă și ce urmează. Orice acțiune sau inacțiune trebuie să fie precisă, prescrisă de o normă sau alta, 
iar manifestările de comportament arbitrar și amatoricesc pot produce urmări dramatice pentru 
ambele părți. Din primul moment, cel reținut are dreptul să fie informat despre motivele reținerii, 
are dreptul la apărare, la sănătate. Dacă nu există obligația corespunzătoare din partea tuturor re-
prezentanților organelor de drept să pună efectiv în aplicare aceste drepturi sau respectarea lor este 
formală, sau normele scrise în acest sens lipsesc, sau sunt vagi, asistăm la un caz de lipsire ilegală 
de libertate, cu toate consecințele. Dacă în scris vom afirma că avem de a face cu un „bănuit”, care se 
bucură de prezumția de nevinovăție, dar în fapt este tratat ca un infractor condamnat, în privința 
căruia ne putem permite atitudini arbitrare, preconcepute și angajate sau aplicarea restricției de 
libertate ca pedeapsă, sau să percepem drepturile acestei persoane ca pe un obstacol în calea aflării 
adevărului, probabil am greșit profesia aleasă sau spațiul juridic în care activăm. Ceea era cu putință 
în statul totalitar, nu mai e posibil într-un stat membru al CoE, asociat al UE. Altfel spus, dacă un 
reținut are nevoie să informeze rudele despre faptul că a fost reținut și nu are cum, dacă are nevoie 
de medicamente retrovirale și nu-i sunt administrate, dacă nu înțelege limba în care-i vorbește re-
prezentantul organului de drept, nu poate citi și nu înțelege actele emise în privința lui în legătură cu 
reținerea, avem o problemă generatoare de consecințe grave, inclusiv de natură penală.

Dreptul la libertate și siguranță, în sensul art. 5 al CEDO, cât și art. 9 al Pactului Organizației Na-
țiunilor Unite privind drepturile civile și politice este recunoscut oricărei persoane. Jurisprudența 
CtEDO pe marginea art. 5 al CEDO în cauzele moldovenești demonstrează că cele mai multe pro-
bleme sistemice în justiția penală, care duc la încălcarea repetată a articolului 5 din CEDO, țin de 
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etapa prejudiciară a procesului penal. Mai mult decât atât, aceste condamnări semnalează faptul că 
încălcările poartă un caracter sistemic și de aceea sunt necesare măsuri de remediere a erorilor de 
procedură și a practicilor instituționale precare. Studiul efectuat de FSM în 2015, întitulat „Dreptu-
rile bănuiților aflați în detenția poliției” a relevat faptul că termenul de până la 72 ore a reținerii iniți-
ale a bănuiților, reglementat de Constituția și Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova, este 
unul din cele mai extinse din Europa. Cercetarea dată a mai constatat că situațiile în care termenul 
de reținere este depășit sunt o practică frecventă în activitatea poliției. Astfel, termenul de reținere 
trebuie să includă intervalul de timp înăuntrul căruia se efectuează măsuri procesuale imediat după 
întocmirea actului procesual de reținere, atunci când libertatea de mișcare a persoanei este efectiv 
limitată de asemenea măsuri care, de fapt, reprezintă privarea de libertate. Totuși, toți actorii din 
sistemul de justiție penală implicați în procesul de inițiere a unei cauze penale invocă faptul că acest 
termen nu este suficient pentru efectuarea tuturor acțiunilor de urmărire penală necesare din cauza 
birocrației excesive ce ține de interacțiunea dintre poliție și organele procuraturii.

FSM implementează proiectul „Promovarea Activității Poliției bazată pe Drepturile Omului în 
Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. Scopul general al proiectului este promovarea 
drepturilor omului în activitatea polițienească. În acest sens, proiectul și-a propus să efectueze o 
evaluarea a necesităților de ordin procesual și instituțional, care vizează relația dintre poliție și pro-
curatură pe parcursul perioadei de reținere. În cele din urmă, concluziile și recomandările studiului 
de evaluare urmează să devină o foaie de parcurs instituțională pentru organele de urmărire penală 
într-un proces de modificare și ajustare a unor prevederi din Codul de Procedură Penală și alte legi 
relevante.

Nu pretindem la o cercetare exhaustiva.
Opiniile exprimate nu sunt împărtășite de toți membrii grupului de lucru, cu atât mai mult nu 

poate fi atribuită instituțiilor pe care le reprezintă.
Discuțiile privind aspectele procesuale contradictorii au generat ideea unui sondaj de opinie co-

lectat în mediul OUP și cel al Procurorilor, desfășurat anonim.
A fost nevoie de verificarea unor supoziții, după modelul ipotezei științifice. Într-un limbaj mai 

apropiat de activitatea penaliștilor, membrii grupului aveau „bănuieli rezonabile”, care trebuiau con-
firmate sau infirmate.

Sondajul nu a satisfăcut pe deplin necesitatea argumentării unor ipoteze, generând pe alocuri 
poate și mai multă confuzie. Prin urmare, și concluziile nu sunt foarte ferme. Cert este că acest stu-
diu a intrat pe un teren extrem de sensibil. El a ridicat doar puțin paravanul, aruncând totuși fas-
cicule scurte de lumină asupra unor probleme de natură sistemică, care necesită soluții complexe, 
radicale. În linii mari, este vorba de lipsa detaliilor și clarității cu privire la reținere și managementul 
acesteia, situații confuze cu privire la interacțiunea procurorilor cu ofițerii de urmărire penală, acte 
departamentale opozabile unora, dar lipsite de valoare pentru alții, lipsa uniformității în ceea ce 
privește conectarea la alte servicii și specialiști, de la alimentare și igienă la prezența psihologului și 
la asigurarea traducerii și interpretării. Dreptul la sănătate pune probleme cu totul speciale, pentru 
care sistemul existent de reținere nu este pregătit să facă față..

Este limpede că sondajul este reprezentativ, pentru că au fost implicați majoritatea reprezenta-
ților acestor două profesii: 645 de ofițeri de urmărire penală (600 de Ofițeri de urmărire penală și 45 
de conducători ai Inspectoratelor) și 455 de procurori.

Anticipând cele mai diverse reacții, de la acord total până la negare vehementă a concluziilor stu-
diului, am să fac două afirmații pentru care am un întreg arsenal probator și în privința cărora trebuie 
de luat atitudini constructive, de elaborat planuri realiste de acțiuni. Mai întâi, atât polițiștii, cât și 
procurorii recunosc existența unor probleme grave de sistem doar în discuții private. Majoritatea 
dintre ei, la fel în discuții private sau în sinea lor, consideră că grija constantă pentru drepturile celor 
reținuți e un moft și o condiționalitate excesivă de natură să le complice lucrul. Apoi, deși recunosc 
existența problemelor de sistem, nu am putut identifica niciun procuror sau polițist care să creadă, să 
afirme că el personal poate contribui la schimbare. Totodată, tot ei afirmă că s-au săturat de reforme. 
Din punctul meu de vedere, independența procesuală a organului de urmărire penală și a procuro-
rului este mai mult declarativă și nu tocmai dorită. Asumarea unor decizii independente este un act 
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de maximă responsabilitate. Frecvent, predomină atitudinea că șeful, șefii au dreptate. Încercarea 
de-a lungul anilor de a mima un proces de trecere de la sistemul quasi-militar de comandă la inde-
pendență a dus la funcționarea unor mecanisme paralele și neformale de luare a deciziilor la etapa 
prejudiciară. Orice dezacord pe axa ofițer de urmărire penală – procuror- judecător de instrucție 
este privită cu mare suspiciune și, adesea, se traduce prin atitudini angajate.

Chiar dacă au fost elaborate Proceduri Standard de Operare pentru a îmbunătăți respectarea 
drepturilor omului la etapa reținerii, acestea nu sunt opozabile procurorilor, ele fiind privite cu sus-
piciune și ignoranță. Este de înțeles, pentru că nu sunt acte interinstituționale și, cu atât mai puțin, 
de procedură penală. Această „tonalitate” este transmisă și tuturor subiecților, participanților la pro-
cedura reținerii ca măsură preventivă.

Atitudinea predominant nihilistă și negarea constantă a sensului reformelor, neimplicarea, ne 
face să regândim din temelii și onest felul în care înțelegem să creăm un sistem echilibrat de urmă-
rire penală, unde omul, nu mașinăria birocratică și atitudinea preconcepută, formează esența efec-
tuării justiției penale, inclusiv la etapa incipientă a aplicării măsurilor de constrângere a libertății 
și a altor măsuri preventive. Mai grav este altceva: chiar dacă cazul „Brăguță” ne-a cutremurat prin 
cruzimea sa, chiar dacă au fost pornite cauze penale, iar cazul este pierdut la CtEDO, atitudinea pre-
dominantă, nearticulată public, dar împărtășită quasi- unanim în mediul reprezentaților instituții-
lor de forță și al celor de aplicare a legii este că „el (Brăguță) a primit ceea ce a căutat.” Argumentul că 
reținutul Brăguță s-a comportat așa cum i-a dictat dizabilitatea mintală este ignorat cu desăvârșire.

Admit și accept că opinia și concluziile mele pot fi disonante cu cele ale celorlalți autori, dar eu 
încerc să definesc corect problema, să stabilesc dimensiunea ei reală. Numai așa putem construi un 
răspuns adecvat la problema fluctuației mare de cadre, frustrare, lipsa de satisfacție profesională, 
critici permanente din partea societății. M-aș da bătut și aș face o jumătate de pas înapoi, dacă de 
cealaltă parte, cea a victimelor infracțiunilor, am avea o satisfacție și mulțumire, dar se pare că nu este 
cazul. La moment, toate părțile și toți subiecții sunt victime ale unui mecanism defectuos, care nu 
creează senzația unei justiții echitabile și transparente.

E ceva de făcut?! Da! Mai întâi, trebuie să terminăm odată și pentru totdeauna cu dublele stan-
darde. Pentru aceasta e nevoie de instrumente clare, de proceduri detaliate de operare opozabile 
tuturor participanților și care completează procedura penală, n-o contrazic și, cu atât mai mult, n-o 
substituie. În acest domeniu s-a avansat mult deja. Apoi e nevoie de o regândire a instrumentelor și 
indicatorilor de performanță profesională a polițiștilor și procurorilor la etapa incipientă a procesu-
lui penal. Când, cine, și cum evaluează munca acestora?! O întrebare simplă, fără răspuns corespun-
zător, deocamdată. Trei: e nevoie să creăm o legătură permanentă de comunicare între pregătirea 
profesională inițială și continuă, și munca în teren. Patru: să încărcăm noțiunea de independență 
procesuală cu sens practic! Un polițist sau un procuror înfricoșat și supus șefului mai mult decât 
propriei convingeri și demnității profesionale ar fi bine să se regăsească în alte profesii. Cinci: e 
cazul să fie total revizuit modul de elaborare a bugetelor și de finanțare a necesităților urmăririi 
penale la etape incipiente. Degeaba vom avea norme adecvate de asigurare a dreptului la informare 
a reținutului, dacă nu avem buget pentru contactarea prin telefon a rudelor sau angajarea traducă-
torului. Degeaba vorbim despre dreptul la sănătate, dacă nu ne asigurăm că izolatorul de detenție 
preventivă e conectat la canalizare, acolo se face curățenie și există săpun destul și dezinfectant. Nici 
procurorul, nici polițistul nu poate să ignore indicațiile unui medic că reținutul trebuie transferat la 
spital. Lipsa bugetului, a procedurilor și a escortei nu este argument.

Nu am menționat în van cazul „Brăguță”. Acest dosar este un manual deschis și un ghid de opera-
re despre ce e de făcut, atât pe dimensiunea procesual-penală, a interacțiunii dintre polițiști, procu-
rori, cât și pe dimensiunea managementului elementar. Nu e cu putință să nu înțelegem că dormitul 
unui om dezbrăcat pe betonul rece este inadmisibil, fie în izolator, fie în închisoare, fie oriunde acest 
om se află în custodia statului. Asta în situația în care empatia nu poate fi prescrisă în proceduri 
standarde de operare, din păcate. În schimb, interzicerea tratamentul inuman și degradant - da.

Victor Munteanu, 
Director al Departamentului de Justiție și Drepturile Omului, 

Fundația Soros Moldova
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METODOLOGIA EVALUĂRII
În cadrul implementării proiectului sus-menționat, Departamentul Justiție și Drepturile Omului 

(DJDO) al FSM a creat un Grup de Lucru interinstituțional, format din cinci consultanți  națio-
nali (doi reprezentanți din cadrul MAI/IGP, doi reprezentanți ai Procuraturii Generale (PG) și un reprezentant 
al mediului academic de specialitate si/sau al organizațiilor societății civile) pentru efectuarea studiului de 
evaluare a necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, precum 
și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii.

În scopul realizării obiectivului propus, consultantul național – reprezentant al societății civile/
mediului academic de specialitate, în coordonare cu consultanții naționali din instituțiile vizate, au 
întreprins următoarele activități specifice:

•	 Au cercetat cadrul normativ și instituțional din Republica Moldova ce reglementează mecanis-
mul existent, interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, precum și impactul 
acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii. Cercetarea, de asemenea, cu-
prinde, dar nu se limitează la identificarea și examinarea concluziilor rapoartelor elaborate de 
instituții internaționale și naționale, ale analizelor, generalizărilor, notelor informative, sta-
tisticii și cazuisticii de domeniu;

•	 Au identificat deficiențele și necesitățile de natură materială, procesuală și instituțională ale 
interacțiunii reprezentanților organelor de urmărire penală la etapa reținerii și impactul aces-
tei interacțiuni asupra drepturilor persoanelor reținute;

•	 A fost efectuat un sondaj cu 1100 de respondenți. Dintre aceștia, 645 au fost ofițeri de urmărire 
penală (600 de Ofițeri de urmărire penală și 45 de conducători ai Inspectoratelor), iar restul 455 
de respondenți au fost procurori.

Au fost elaborate propuneri concrete pentru îmbunătățirea situației drepturilor persoanelor reți-
nute, rezultată din interacțiunea profesională dintre ofițeri de urmărire penală și procurori. Acestea 
se referă la modificări legislative concrete și la mecanisme de ordin instituțional. Având în vedere 
cadrul de timp limitat, existența altor cercetări bazate pe studiul legislației, dar și aderența la insti-
tuțiile pe care le reprezintă, autorii au preferat să se bazeze cel mai mult pe rezultatele sondajului 
efectuat în mediul polițiștilor și al procurorilor. Pentru autori a fost important să fie sesizate discre-
panțe vizibile de opinii, care trebuie înțelese și interpretate.

Dacă este să vorbim despre miezul problemei, la momentul inițierii acestui studiu, de la bun 
început existau două categorii mari de probleme: 1) legislația în vigoare este confuză și nu reglemen-
tează clar și detaliat condițiile în care urmează să fie efectuată procedura reținerii, lasă nepermis de 
mult loc interpretării, și 2) interacțiunea organului de urmărire penală cu procurorii la etapa reținerii 
este marcată de acțiuni arbitrare, competențele se suprapun sau se dublează, ierarhia procesuală 
este viciată sau se intersectează cu cea administrativă.

Întregul mecanism de colectare a opiniilor polițiștilor și procurorilor a fost elaborat și implemen-
tat cu suportul sociologilor. Datele au fost agregate tot de sociologi. Pentru ca practicienii, autorii 
de politici penale să poată folosi datele colectate, au fost anexate și datele dezagregate. La fel, sunt 
anexate și formularele. În acest fel, toți cititorii sunt invitați să răspundă pentru ei înșiși la întrebă-
rile formulate și să compare răspunsurile cu cele ale majorității respondenților.

Fiecare respondent a primit un chestionar pentru completare. Întrebările au fost de tip închis, 
întrucât îndemnau la un răspuns exact și nu permiteau desfășurarea acestuia. Chestionarele au fost 
dezvoltate separat pentru OUP și Procurori.

S-au luat toate măsurile de precauție pentru asigurarea deplină a confidențialității răspunsurilor 
și imposibilității de conectare a unui anumit răspuns la un anumit respondent.



91. REȚINEREA PERSOANEI. REZULTATE ALE SONDAJULUI 
DE OPINIE ÎN MEDIUL PROCURORILOR ȘI CEL 

AL OFIȚERILOR DE URMĂRIRE PENALĂ

1. REȚINEREA PERSOANEI. REZULTATE ALE SONDAJULUI 
DE OPINIE ÎN MEDIUL PROCURORILOR ȘI CEL 
AL OFIȚERILOR DE URMĂRIRE PENALĂ

Cadrul normativ. Aspecte generale
Această lucrare nu este o analiză complexă a cadrului normativ actual, care reglementează re-

ținerea. Motivul principal este colecția impunătoare de lucrări preexistente, cu valoare practică și 
academică. Autorii au încercat să evite cu totul repetarea și suprapuneri inutile.

Iată o listă a celor mai importante lucrări publicate până în prezent, de diferiți autori, majoritatea 
cu suportul Fundației Soros Moldova:

•	 Reținerea în procesul penal - îndrumar pentru practicieni. Cristi Danileț, Gheorghe Malic, Eduard 
Bulat, Mihaela Vidaicu, Chișinău 2014;

•	 Ghid practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor reținute. Alexandru Cocîrță, Victor 
Munteanu, Radu Foltea, Chișinău 2015;

•	 Reținerea persoanei de către poliție. Concluziile unei cercetări. Tudor Osoianu, Mihaela Vidaicu, Chi-
șinău 2015;

•	 Raport privind analiza de necesități pentru reglementarea arestului și reținerii de către Poliție. Daniel 
Barbu, Victor Munteanu, Oleg Graur, Sergiu Țurcanu, Andrei Chirca, Ruslan Ojog. Chișinău 
2017;

•	 Ghid succint. Drepturile Omului în activitatea Poliției. Vadim Vieru, Mihaela Botnarenco, Chișinău 
2020.

O ingerință într-un dreptul fundamental impune prezența unei legislații naționale ce corespunde 
standardelor de calitate.

La o analiză preliminară, reținerea, ca o ingerință în dreptul la liberate și siguranță, este supusă 
în mod detaliat unor reglementări naționale. Totuși, una din sarcinile stabilite în cadrul cercetării a 
fost identificarea deficiențelor normative în materie de reținere, la general, și în raporturile dintre 
procuror și ofițerul de urmărire penală, în particular.

Așadar, normele procesual penale garantează inviolabilitatea persoanei, interzicând a o reține 
decât în cazurile și în modul stabilit1. Reținerea persoanei până la emiterea mandatului de arestare 
nu poate depăși 72 de ore, iar în cazul minorilor - 24 ore.2 Persoanei reținute sau arestate i se aduc 
imediat la cunoștință drepturile sale și motivele reținerii sau arestării, circumstanțele faptei, pre-
cum și încadrarea juridică a acțiunii, de săvârșirea căreia ea este bănuită sau învinuită, în limba pe 
care o înțelege, în prezenta unui apărător ales sau a unui avocat care acordă asistență juridică garan-
tată de stat.3 Orice persoană reținută sau arestată trebuie tratată cu respectarea demnității umane.4

Codul de Procedură Penală stabilește categoriile de persoane care pot fi supuse reținerii. Acestea 
sunt:

•	 persoanele bănuite de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închi-
soare pe un termen mai mare de un an, în cazul în care există o bănuială rezonabilă că persoa-
na a săvârșit această infracțiune5;

1 Art. 11 alin. (2) din CPP.
2 Art. 11 alin. (4), art.166 alin. (5) din CPP
3 Art. 11. alin. (5) din CPP
4 Art. 11 alin. (8) din CPP
5 Art. 165 alin. (2) pct. 1) din CPP
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•	 învinuitul, inculpatul care încalcă condițiile măsurilor preventive neprivative de libertate, luate 
în privința lui, precum și ordonanța de protecție în cazul violenței în familie, dacă infracțiunea 
se pedepsește cu închisoare;6

•	 condamnații în privința cărora au fost adoptate hotărâri de anulare a condamnării cu suspen-
darea condiționată a executării pedepsei sau de anulare a liberării condiționate de pedeapsă 
înainte de termen;7

•	 persoanele în privința cărora a fost anulată hotărârea de achitare și a fost adoptată hotărârea 
de condamnare la închisoare, precum și persoanele care se eschivează de la executarea hotărâ-
rii de condamnare cu închisoarea;8

•	 persoanele care săvârșesc o infracțiune de audiență;9

•	 persoanele pentru a fi puse sub învinuire, în cazul în care locul de aflare al persoanei nu este 
cunoscut sau dacă ea nu s-a prezentat fără motive întemeiate și nu a informat organul care a 
citat-o despre imposibilitatea prezentării sale;10

•	 și, în sfârșit, persoanele supuse extrădării.11

În materie de reținere ambii subiecți procesuali – procurorul și ofițerul de urmărire penală – dis-
pun de atribuțiile organului de urmărire penală12 și, în același timp, de competențe distincte. Atât 
ofițerul de urmărire penală, cât și procurorul care exercită urmărirea penală sunt în drept să dea 
dispoziții organelor de poliție sau altor organe competente cu privire la reținere,13 implicit pot soli-
cita desemnarea avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat14. Procurorul care con-
duce urmărirea penală este în drept să efectueze controlul asupra legalității reținerii persoanei și să 
decidă, după caz, eliberarea acesteia.15 Ofițerul de urmărire penală se supune indicațiilor scrise ale 
procurorului.

Ofițerul de urmărire penală este în drept să propună procurorului alegerea, prelungirea, modifi-
carea și revocarea măsurilor preventive, eliberarea bănuitului reținut până la autorizarea arestării de 
către instanță.16 Reținerea poate fi înfăptuită de către organul de constatare,17 dar în acest caz actele 
de constatare, mijloacele materiale de probă și persoana reținută trebuie să fie predate organului 
de urmărire penală sau procurorului imediat, dar nu mai târziu de 3 ore de la momentul reținerii18.

Aspectele legate de punerea în aplicare a normelor procesual penale în materie de reținere se con-
țin și în unele norme departamentale, cum ar fi recomandări și indicații metodice ale Procurorului 
General, destinate procurorilor, organelor de urmărire penală și altor subiecți cu drept de a reține 
persoana19.

Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției, de asemenea, au elaborat proce-
duri operaționale standard care au ca obiectiv eficientizarea respectării drepturilor omului în cadrul 

6 Art. 165 alin. (2) pct. 2) din CPP
7 Art. 165 alin. (2) pct. 3) din CPP
8 Art. 165 alin. (2) pct. 4) din CPP
9 Art. 165 alin. (2) pct. 5) din CPP
10 Art. 165 alin. (2) pct. 6) din CPP
11 Art. 1711 din CPP
12 Art. 55, 57, p. 2) alin. (1) art. 52 din CPP
13 Art. 57 alin. (2) pct. 11 din CPP
14 Art. 57 alin. (2) pct.14 din CPP
15 Art. 52 alin. (1) pct. 13 din CPP
16 Art. 17 alin. (2) pct.17 din CPP
17 Art. 273 alin. (2)  din CPP
18 Art. 273 alin. (4)  din CPP
19 În acest sens a se vedea: Indic.PG nr.11/7154 din 19.09.2006 privind asigurarea dreptului la apărare a persoanelor bănuite 

și învinuite reținute în cursul procesului penal și a dreptului de a primi consultație juridică, în condiții confidențiale, 
din partea apărătorului până la începutul primei audieri; Indic.PG nr.11-2.2d/07-3000 din 23.03.2007, Indic.PG nr.11-
2.2d/08-9150  din 12.11.2008, Instruc. PG nr.11-3d/17-4407 din 12.10.2017.
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reținerii, escortării, transportării și plasării reținutului în IDP 1 , fiind elaborată scrisoarea de drep-
turi și modelul procesului-verbal al reținerii20.

Curtea Europeană a semnalat un spectru larg de situații, sub diferite aspecte, privind încălcarea 
drepturilor omului de către autoritățile Republicii Moldova în cadrul reținerii. Acestea țin de aplica-
rea de către poliție a relelor tratamente în timpul reținerii21 sau în privința persoanelor reținute22, in-
clusiv aplicarea nejustificată și neproporțională a forței fizice23. La fel, au fost stabilite violări ale art. 
3 și 5 din Convenție în materie de reținere în ceea ce privește investigațiile relelor tratamente.24 Curtea 
a constatat în repetate rânduri o violare a art. 3 din Convenție pe motivul supraaglomerării extreme 
a izolatoarelor de detenție provizorie25, condițiilor anti- sanitare și a cantității și calității joase a hra-
nei, precum și a perioadei lungi în care reclamantul a fost deținut în astfel de condiții.

La fel, au fost constatate violări în ce privește informarea acuzaților privind toate acuzațiile adu-
se,26 lipsa bănuielii rezonabile27, s.a.

Prin urmare, în cea mai mare parte problemele identificate de către Curte țin mai mult de modul în 
care a fost respectată legislația în materie de reținere decât în ce privește calitatea legii procesuale.

Totuși, insuficiența unor reglementări departamentale detaliate, cum ar fi, spre exemplu, anu-
mite regulamente și standarde de efectuare a reținerii, aplicarea măsurilor de constrângere, inclusiv 
forța fizică etc., ar putea afecta însăși substanța dreptului la libertate și siguranță. În cadrul cercetă-
rii s-a încercat mai întâi de a stabili opinia respondenților privitor la claritatea legii procesual penale 
în materie de reținere, îndeosebi a condițiilor de efectuare a reținerii.

Chiar dacă scopul principal al cercetării a fost analiza normelor și a modului de aplicare, în ma-
terie de reținere a bănuitului, s-a încercat, în prealabil, de a afla opinia respondenților în ceea ce 
privește claritatea normelor procesuale în materie de reținere și a altor categorii de subiecți, cum ar 
fi învinuiții, inculpații și condamnații.

Cadrul normativ. Provocări specifice.
În cadrul discuțiilor preliminare cu ofițerii de urmărire penală, au fost menționate o serie de 

probleme de ordin legislativ care vizează:
•	 Reținerea altor categorii de acuzați, învinuiții, inculpații, condamnații;

•	 Procedura propriu-zisă (de facto) a reținerii și explicarea la această etapă a anumitor drepturi 
minime de care dispune persoana;

•	 Modul în care ofițerul de urmărire penală dă anumite dispoziții organelor de poliție sau altor 
organe competente cu privire la reținere;

•	 Asigurarea dreptului persoanei de a anunța rudele apropiate sau o altă persoană despre faptul 
reținerii sale, în raport cu obligația ofițerului de a le anunța;

•	 Termenul de trei ore în care urmează să fie întocmit procesul-verbal;

20 Ordinul MAI nr. 284 din 19.09.2016 Cu privire la desfășurarea unor activități în cadrul MAI și a instituțiilor subordonate, 
pentru îmbunătățirea respectării drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanelor reținute în custodia poliției

21 Parnov c. Moldovei , Petru Roșca c. Moldovei.
22 Pădureț c. Moldovei, Valeriu și Nicolae Rosca c. Moldovei, Breabin c. Moldovei, Corsacov c. Moldovei, Pruneanu c. Moldo-

vei, Colibaba c. Moldovei, Gurgurov c. Moldovei Buzilov c. Moldovei, Boicenco c. Moldovei, Levința c. Moldovei etc.
23 Victor Savițchi c. Moldovei , Buhaniuc c. Molvovei Caracet c. Moldovei , Cazanbaev c. Moldovei, Doroseeva c. Moldovei, 

Gavriiță c. Moldovei.
24 Pădureț c. Moldovei, Breabin c. Moldovei, Parnov c. Moldovei, Petru Roșca c. Moldovei, Corsacov c. Moldovei, Pruneanu 

c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei, Gurgurov c. Moldovei, Buzilov c. Moldovei, Boicenco c. Moldovei, Levința c. Moldovei, 
Popa c. Moldovei, Matasaru și Savițchi c. Moldovei etc.

25 Ciorap c. Moldovei , Valeriu și Nicolae Roșca c. Moldovei ș.a.
26 Leva. c. Moldovei,
27 Stepuleac c Moldovei , Ignatenco c. Moldovei , Litschauer c. Moldovei
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•	 Prezentarea către procuror, în termen de trei ore, a unei comunicări scrise referitoare la re-
ținere; Necesitatea unor reglementări în ceea ce privește pătrunderea la domiciliu cu scopul 
reținerii persoanei urmărite;

•	 Necesitatea operării unor completări, care să reglementeze modalitatea de reținere a persoa-
nei la domiciliu;

•	 Probleme în ceea ce privește claritatea art. 166 din Codul de procedură;

•	 Neclarități în ceea privește întocmirea actelor procedurale prevăzute la alineatele (2) și (3) ale 
art. 165 din Codul de Procedură Penală ș.a.

Bănuitul, în conformitate cu prevederile p. 2) alin. (2) art. 64 din Codul de Procedură Penală, are 
dreptul, imediat după reținere sau după ce i s-a adus la cunoștință ordonanța de recunoaștere a 
persoanei în calitate de bănuit sau hotărârea despre aplicarea măsurii preventive, să primească de la 
persoana care l-a reținut informație în scris despre drepturile de care dispune prin prezentul articol, 
inclusiv dreptul de a tăcea și de a nu mărturisi împotriva sa, precum și să primească de la organul de 
urmărire penală explicații asupra tuturor drepturilor sale. Interpretând mai larg termenul cu care 
operează legislatorul „imediat după reținere”, o parte din reprezentanții organului de urmărire pena-
lă susțin că persoanei reținute de facto trebuie să i se aducă la cunoștință motivele reținerii și unele 
drepturi minime imediat după reținerea fizică, mai ales dacă vor fi efectuate careva acțiuni de ur-
mărire penală chiar atunci, după reținere. Alți practicieni afirmă că la momentul reținerii de facto, 
persoanei nu trebuie să i se aducă la cunoștință, imediat la locul reținerii fizice, motivele reținerii 
și drepturile minime, deoarece procedura respectivă este prevăzută la momentul reținerii de drept, 
adică la etapa întocmirii procesului-verbal de reținere la sediul organului de urmărire penală.

Legiuitorul în art. 167 din Codul de Procedură Penală a prevăzut procedura realizării reținerii 
de drept, pe când procedura reținerii de facto nu este reglementată. Astfel, în practica de urmărire 
penală apar anumite confuzii. Unii practicieni consideră că persoanei reținute de facto trebuie să- i 
fie comunicate temeiul reținerii și drepturile minime (la tăcere, apărare, de a nu fi supus relelor 
tratamente, de a depune plângeri) imediat după reținerea de facto. Alții, dimpotrivă, consideră că 
aceste drepturi și altele trebuie explicate doar la faza reținerii de drept. Potrivit p. 11) alin. 2 art. 57 
din Codul de Procedură Penală, ofițerul de urmărire penală este în drept să dea dispoziții organe-
lor de poliție sau altor organe competente cu privire la reținere, aducerea forțată, arestare și la alte 
acțiuni procesuale, precum și să le solicite ajutor la efectuarea acțiunilor de urmărire penală. Legis-
latorul însă nu a reglementat procedura reținerii, arestării persoanei, în baza dispoziției ofițerului 
de urmărire penală.

În conformitate cu p. 12 alin. (2) art. 64 din Codul de Procedură Penală, bănuitul este în drept 
să anunțe imediat, prin organul de urmărire penală, rudele sau o altă persoană, la propunerea sa, 
despre faptul reținerii și despre locul deținerii. Totodată, alin. (1) art. 173 din Codul de Procedură Pe-
nală stabilește că persoana care a întocmit procesul-verbal de reținere, imediat, dar nu mai târziu de 6 
ore, este obligată să dea posibilitate persoanei reținute să anunțe una din rudele apropiate sau o altă 
persoană, la propunerea reținutului, despre locul unde acesta este deținut sau personal să o anunțe.

Din conținutul acestor norme, care se află în coliziune, distingem că bănuitul, în anumite împre-
jurări, nu-și va putea realiza dreptul de a anunța personal rudele sau o altă persoană despre reține-
re, pentru că informarea respectivă, conform legii, poate să o facă și persoana care a întocmit proce-
sul-verbal de reținere.

Codul de Procedură Penală nu reglementează procedura reținerii în următoarele situații:
a) de facto, în flagrant delict;

b) învinuitului, în baza ordonanței organului de urmărire penală până la arestare (art. 170);

c) învinuitului în privința căruia a fost emis un mandat de arestare în contumacie;
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d) condamnaților în privința cărora au fost adoptate hotărâri de anulare a condamnării cu sus-
pendarea condiționată a executării pedepsei sau de anulare a liberării condiționate de pedeap-
să înainte de termen (p. 3) alin. (2) art. 165);

e) persoanelor în privința cărora a fost anulată hotărârea de achitare și a fost adoptată hotărârea 
de condamnare la închisoare, precum și persoanele care se eschivează de la executarea hotărâ-
rii de condamnare cu închisoarea (p. 4) alin. (2) art. 165);

Dificultăți majore există și la implementarea prevederilor alin. (1) art. 167 din Codul de Procedură 
Penală care obligă organul de urmărire penală să întocmească procesul-verbal de reținere în termen 
de 3 ore de la momentul reținerii de facto, în special atunci când persoana urmează să fie reținută 
după efectuarea percheziției sau la o distanță mai mare, care nu permite aducerea persoanei în ter-
men de 3 ore la sediul organului de urmărire penală.

Din cauza imperfecțiunilor legislative apar probleme privitor la executarea prevederilor alin. (1) 
art. 167 Cod de Procedură Penală, potrivit cărora persoana care a întocmit procesul-verbal de reți-
nere în termen de până la 3 ore de la reținere, trebuie să prezinte procurorului o comunicare scrisă 
referitoare la reținere. Expedierea comunicării scrise procurorului, în special pe timp de noapte sau 
în zilele nelucrătoare, nu poate avea loc, deoarece în acest timp nu activează secretariatul poliției și 
nici a procuraturii. Astfel, ofițerii de urmărire penală se limitează inițial doar la informarea procu-
rorului despre reținere prin intermediul telefonului.

Sondajul nu satisface pe deplin necesitatea argumentării unor ipoteze și nici nu explică toate 
problemele de ordin legislativ, generale sau specifice. Totuși, el a clarificat destul de bine „sediul 
problemelor” și felul în care ofițerii de urmărire penală și procurorii încearcă să le facă față. Acest 
sondaj este, poate, cea mai valoroasă și complexă sursă de inspirație și informație pentru modificări 
legislative bine țintite și precise.

Întrebare: Cât de clar, în opinia dvs., legislația în vigoare reglementează condițiile în care ur-
mează să fie efectuată procedura reținerii ?

Diagrama corespunde Tabelului 1a din Anexa 1 (date dezagregate)

NȘ/NRDeloc clar

13,6% 46,9% 25,5% 6,7% 7,3%

19,5% 39,1% 24,7% 8,8% 7,9%

11,3% 37,4% 31,2% 10% 10%

8,6% 39,5% 30,5% 12,1% 9,2%

Nu prea clarDestul de clarFoarte clar

Învinuitului în privinţa căruia a fost emis un mandat
de arestare în contumacie             

Învinuitul în baza ordonanţei organului 
de urmărire penală 

până la arestare (art. 170 CPP)

OFIȚERI DE URMĂRIRE PENALĂ

Persoanelor în privinţa cărora a fost anulată hotărârea de 
achitare și a fost adoptată hotărârea de condamnare la 

închisoare, precum și persoanele care se eschivează de la 
executarea hotărârii de condamnare cu închisoarea
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Diagrama corespunde Tabelului 1b din Anexa 1 (date dezagregate)

O privire rapidă asupra acestor două tabele reconfirmă problematica constatată de către grupul 
de lucru în cadrul studiului efectuat în teren cu reprezentanții organelor de urmărire penală. Pro-
cedura de realizare a unor anumite tipuri de reținere (cum ar fi: reținerea învinuitului în baza ordo-
nanței organului de urmărire penală până la arestare (art. 170 CPP); reținerea învinuitului în privința 
căruia a fost emis un mandat de arestare în contumacie; reținerea condamnaților în privința cărora 
au fost adoptate hotărâri de anulare a condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedep-
sei sau de anulare a liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen) nu corespunde întocmai 
cerințelor de previzibilitate și claritate. Este cumva de înțeles că ultimele două situații pun probleme 
adiționale datorită complexității și a lipsei de practici în domeniu. Este posibil ca practicile bune, la 
fel și cele rele, să nu fie documentate și să nu fie reflectate suficient în analizele de politici penale sau 
în cadrul elaborării normelor cu caracter secundar, subordonate legii, care ar trebui să detalieze din 
punct de vedere tehnic consecutivitatea acțiunilor și responsabilitățile. Sunt situații mai rar întâl-
nite comparativ cu primele două. Desigur, după cum am promis în descrierea metodologiei, inter-
pretarea datelor obținute și discutarea lor rămâne în sarcina reprezentanților instituțiilor vizate și a 
autorilor de politici penale. Noi ne vom opri doar asupra datelor și concluziilor evidente și imediate. 
Astfel, dacă acceptăm faptul că între diferența semantică dintre „nu prea clar” și „deloc clar” e des-
tul de mică și fluidă, atunci constatăm că 32,2% dintre polițiști și 22,2 % dintre procurori (fiecare al 
treilea și fiecare al patrulea!) consideră că legislația în vigoare care reglementează condițiile în care 
urmează să fie efectuată reținerea învinuitului, în baza ordonanței organului de urmărire penală de 
până la arestare, nu este clară. E o situație foarte alarmantă, mai ales că răspunsurile au fost colec-
tate de la majoritatea reprezentanților acestor două profesii. Concluzia se impune de la sine. Există 
mult prea mult spațiu pentru decizii și acțiuni arbitrare, iar normele sunt generale și imprecise. 
S-ar putea să mai existe și problema permanentă a instruirii inadecvate, teoretice, deconectate de la 
realitate. Trebuie să ne amintim de o foarte mare fluiditate a resurselor umane, mai ales în mediul 
polițienesc. Situația devine și mai alarmantă dacă adăugăm procentajul celor care răspund cu „Nu 
știu/Nu răspund” El este imens pentru prima întrebare, depășind 19% în mediul polițienesc și 3% în 
mediul procurorilor. Nu se pune problema marjei de eroare sau a întrebărilor deschise. Variantele 
de răspuns sunt cât se poate de clare. Prin urmare, putem afirma că de vină este frica tradițională 
de exprimare a propriei opinii, foarte des întâlnită printre reprezentații structurilor de forță. Chiar 
și așa, această lipsă a răspunsurilor mai degrabă trebuie plasată pe partea dreaptă, spre „NU”. Lipsa 
răspunsurilor nu pot fi nicidecum asociată cu „clar și destul de clar”, adică cu afirmația. Așadar, cea 
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mai simplă întrebare, chiar prima, ne duce nepermis de mult în zona negativismului, a necunoaș-
terii și a negației. Nu este de prisos să menționăm că suntem în zona lipsirii de liberate ca măsură 
preventivă, unde trebuie să avem claritate maximă și predictibilitate.

1.1. REȚINEREA PERSOANEI BĂNUITE

Aspecte generale
Nici de data aceasta nu ne vom opri prea mult asupra aspectelor generale. Această lucrare este 

recomandabil să fie citită în coroborare cu alte lucrări, menționate mai sus, publicate în ultimul 
deceniu în Republica Moldova și în străinătate. Un lucru esențial, însă, trebuie reținut: drepturile 
persoanei reținute nu pot fi declarative. Ele trebuie să facă parte din tactică polițienească, nu doar 
din norme de procedură. Toate normele trebuie să fie ajustate între ele, trebuie să fie opozabile tu-
turor categoriilor profesionale implicate în exercițiul reținerii.

Normele procesual penale indică temeiurile și cazurile în care o persoană poate fi supusă reți-
nerii. Sub acest aspect, ambii subiecți procesuali sunt responsabili, în funcție de competențele lor.

Temeiul, care condiționează aplicarea reținerii este bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei 
infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an28. 
O asemenea bănuială trebuie să fie reală și întemeiată, bazată pe motive verosimile probate care 
ar stabili o legătură obiectivă între suspect și presupusa infracțiune cercetată. Normele procesual 
penale nu menționează expres care probe sau indici ar trebui să stea la baza unei bănuieli rezona-
bile care ar condiționa reținerea. De regulă, acestea sunt anumite declarații ale martorilor, corpuri 
delicte, etc. La această etapă nu se pune în discuție probarea vinovăției. De asemenea, nu se aplică 
nici procedura generală de verificare a admisibilității probelor.

Actele departamentale stabilesc anumite condiții de realizare și înregistrare a reținerii29.
Cazurile de reținere sunt expres stipulate în lege: dacă aceasta a fost prinsă în flagrant delict30; 

dacă martorul ocular, inclusiv victima, indică direct că anume această persoană a săvârșit infrac-
țiunea31; dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea ei de transport, 
sunt descoperite urme evidente ale infracțiunii32; dacă la locul săvârșirii infracțiunii sunt descoperite 
urmele lăsate de către această persoană33, dacă aceasta a încercat să se ascundă ori nu i s-a putut 
constata identitatea34. Reținerea poate fi dispusă și dacă există temeiuri (riscuri) rezonabile de a pre-
supune că persoana reținută se va sustrage de la urmărirea penală, va împiedica aflarea adevărului 
sau va săvârși alte infracțiuni.35

Persoana reținută în condițiile art. 166 CPP trebuie să fie adusă cât mai curând posibil, din mo-
mentul reținerii, în fața judecătorului de instrucție pentru a fi examinată chestiunea arestării sau, 
după caz, a eliberării acesteia. Procurorul, până la expirarea termenului prevăzut la art.308 alin.(12) 
CPP, va emite o ordonanță de eliberare a persoanei reținute fie, după caz, va înainta judecătorului de 
instrucție demersul de arestare.36

Referitor la reținerea minorului există anumite particularități. Legislația procesual penală preve-
de că reținerea minorului, precum și arestarea lui preventivă, în temeiurile prevăzute în art.166, 176, 
185, 186 CPP, pot fi aplicate doar în cazuri excepționale, când au fost săvârșite infracțiuni grave cu 
aplicarea violenței, deosebit de grave sau excepțional de grave.37

28 Art. 166 alin. (1) din CPP
29 Indic.PG nr.11-2.2d/07-3000 din 23.03.2007
30 Art. 166 alin. (1) pct 1) din CPP
31 Art. 166 alin. (1) pct 2) din CPP
32 Art. 166 alin. (1) pct 3) din CPP
33 Art. 166 alin. (1) pct 4) din CPP
34 Art. 166 alin. (1) pct 5) din CPP
35 Art. 166 alin. (3) din CPP
36 Art. 166 alin. (7) din CPP
37 Art. 477 alin. (2) din CPP
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Norme departamentale
Există anumite norme departamentale care vin cu detalierea obligațiilor angajaților responsa-

bili de efectuarea reținerii. În mod firesc, una din atribuțiile procurorului, în momentul verificării 
respectării de către angajatul poliției a procedurii de reținere, este și constatarea respectării acestor 
norme departamentale. Aici este cheia succesului pentru o coordonare eficientă a acțiunilor procu-
rorului și a ofițerului de urmărire penală, pentru că ambele părți trebuie să se refere la aceleași acte 
departamentale. Cercetarea noastă, însă, dovedește că acestea nu sunt aduse reciproc la cunoștință 
sau sunt, pur și simplu, ignorate. La acest moment este neclar modul în care PSO sunt opozabile și 
procurorilor, din moment ce sunt adoptate printr-un ordin al șefului IGP. Nu e clar până la capăt nici 
mecanismul de aducere la cunoștință a acestor norme, de altfel foarte valoroase, avansate și aștep-
tate de mult timp. Cu atât mai puțin și modalitatea prin care acestea devin document de referință 
pentru procuror în procesul de exercitare sau conducere a urmăririi penale, pe segmentul reținerii.

PSO privind reținerea, escortarea, transportarea și plasarea persoanei reținute în Izolatorul de 
detenție preventivă al Poliției elaborată de către IGP menționează despre reținerea de facto, care este 
o acțiune procesual penală întreprinsă de un angajat al Poliției, care constă în privarea fizică de li-
bertate a persoanei bănuite sau învinuite de săvârșirea unei infracțiuni, până la întocmirea procesu-
lui-verbal de reținere, perioadă ce nu poate depăși 3 ore. Chiar dacă un asemenea termen ca reținerea 
de facto nu este prevăzut în CPP, utilizarea în practică a termenului respectiv poate fi benefică din 
perspectiva unei mai bune clarificări a obligațiunilor angajaților care execută măsura propriu-zisă.

Reținerea de drept – un termen utilizat, de asemenea, în PSO este o acțiune procesual penală efec-
tuată de către organul de urmărire penală care se manifestă prin întocmirea procesului-verbal de 
reținere.

Persoanei reținute, potrivit PSO, trebuie să i se respecte toate drepturile sale procesuale și să be-
neficieze de un tratament care nu poate aduce atingere respectului de sine și demnității sale. Priva-
rea unei persoane de libertate în alte cazuri sau condiții, decât cele prevăzute de lege, aduce atingere 
desfășurării normale a activității de înfăptuire a justiției, ceea ce face ca această faptă să prezinte, în 
mod vădit, pericol pentru societate.

Potrivit PSO, reținerea presupune, de fapt, limitarea, prin dispoziția verbală a polițistului, a drep-
tului de circulație a unei persoane care este bănuită de săvârșirea unei infracțiuni, pentru care legea 
permite aplicarea reținerii sau în privința căreia urmează să fie executată o hotărâre (ordonanță) de 
reținere, un mandat de arest sau o sentința de condamnare definitivă cu închisoare. În momentul în 
care polițistul oprește o persoană cu scopul de a o reține, acesta se legitimează. Polițistul va solicita 
persoanei să îl urmeze la sediul Poliției doar după ce s-a prezentat, cu indicarea funcției, gradului 
special deținut și a numelui, legitimându-se în acest sens cu legitimația de serviciu. Adresarea tre-
buie să fie clară, mesajul să fie înțeles atât de persoana căreia i se adresează, cât și de persoanele ce 
se pot afla în apropiere. Polițistul comunică persoanei reținute și persoanelor care o însoțesc date 
despre locul în care aceasta urmează să fie condusă sau escortată. Polițistul nu se adresează pe un 
ton ridicat, iritant și explică în termeni simpli că persoana trebuie să îl urmeze la sediul Poliției, 
unde urmează să fie cercetată pentru aspecte ce nu pot fi elucidate în public.

Polițiștilor le este interzis să expună la vedere persoana reținută în scopul de a fi fotografiată sau 
filmată de către reprezentanții mass-media. Polițiștii sunt obligați să protejeze minorii de a nu fi 
fotografiați, filmați, intervievați, fără acordul lor scris și cumulativ acordul scris al părintelui sau 
al reprezentantului legal. În plus, minorul cercetat poate fi prezentat într-un program audiovizual 
în prezența avocatului. Persoanele reținute majore pot fi fotografiate, filmate și intervievate, după 
ce își exprimă acordul în scris și după ce se obține încuviințarea organului de urmărire penală sau, 
după caz, a procurorului.

Polițistul trebuie să utilizeze forța fizică și mijloacele speciale doar în situațiile și modalitățile 
prevăzute de lege. Forța fizică și mijloacele speciale sunt folosite gradual și proporțional cu reacția 
persoanei împotriva căreia sunt îndreptate. Din momentul în care persoana nu mai este violentă, 
măsurile de constrângere sunt imediat înlăturate. Polițiștii care au aplicat/utilizat forța fizică sau 
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mijloacele speciale întocmesc obligatoriu un raport pe care îl pun la dispoziția procurorului în de-
curs de 24 de ore.38

Pe lângă faptul că aceste prevederi nu se răsfrâng asupra modului în care procurorul verifică lega-
litatea acțiunilor polițistului în privința reținerii, nu sunt clare urmările nerespectării acestora.

Întrebare: Cât de des se întâmplă în practică ca persoana reținută să fie prezentată organului de 
urmărire penală mult peste trei ore de la reținerea de facto a acesteia?

Diagrama corespunde Tabelului 1a din Anexa 2 (date dezagregate)

Datele din această diagramă relevă că 5% din ofițerii de urmărire penală și 1,3% din procurori au 
indicat în sondaj că în practica de urmărire penală foarte des există cazuri în care persoana reținută 
este prezentată organului de urmărire penală mult peste trei ore de la reținerea de facto a acesteia. 
Totodată, 14,9% din ofițeri și 4,6% din procurori au menționat că astfel de cazuri se întâmplă des. 
Alți 47,5% dintre ofițeri și 43,5% dintre procurori au menționat că aceste practici au loc rar. Aceasta 
denotă că reprezentanții organului de constatare, din diverse motive (cum ar fi: distanța mare până 
la sediul organului de urmărire penală; efectuarea actelor de constatare în termen de pană la 3 ore), 
nu pot respecta prevederile alin. (4) art. 273 Cod de Procedură Penală. Prin urmare, frecvent avem o 
frustrare și grabă care aduce după sine greșeli, toate pentru încadrarea în termenul de 3 ore acordate 
pentru întocmirea actele de constatare, predarea mijloacele materiale de probă și a persoanei reți-
nute organului de urmărire penală sau procurorului. Motivele reale și răspunsul adecvat trebuie că-
utate în zona de management operațional, nu de procedură penală. Aceste două aspecte sunt foarte 
rar coroborate, date statistice veridice fiind puține sau lipsesc.

Prin urmare, este cert că se impune modificarea legislației procesual penale și a celei departa-
mentale, astfel încât să fie excluse eventualele impedimente legislative privind realizarea activități-
lor de constatare și cercetare a infracțiunilor.

38 Procedurile Standard de Operare privind reținerea, escortarea, transportarea și plasarea persoanei reținute în Izolatorul 
de detenție preventivă al Poliției, aprobate prin ordinul nr.129 al șefului IGP la 27 aprilie 2020, pct. 3
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Întrebare: Dacă persoana reținută a fost prezentată organului de urmărire penală cu întârziere 
(peste trei ore) din motive obiective (distanță, motive tehnice), aceasta, de regulă, este reținută sau 
eliberată?

Diagrama corespunde Tabelului 2b și 2c din Anexa 2 (date dezagregate)

Codul de Procedură Penală în alin. (1) art. 167 stabilește că în cazul reținerii unei persoane bănuite 
de săvârșirea unei infracțiuni organul de urmărire penală, în termen de până la 3 ore de la momentul 
privării ei de libertate, întocmește un proces-verbal de reținere. Cu toate acestea, practica de urmă-
rire penală scoate la iveală cazuri când procesul-verbal de reținere este întocmit și după scurgerea 
termenului menționat. Or, 47% dintre ofițerii de urmărire penală și 42,4% dintre procurori au indi-
cat că persoana este reținută chiar dacă a fost prezentată organului de urmărire penală după expira-
rea termenului stabilit (3 ore) pentru întocmirea procesului-verbal de reținere. Din punct de vedere 
al împărțirii răspunsurilor, este foarte îngrijorător faptul că la una și aceeași întrebare în jumătate 
de cazuri se răspunde diametral opus. Asta înseamnă că se procedează la fel. Numărul celor care nu 
au niciun fel de răspuns este și el ridicol de mare, având în vedere că în practica de zi cu zi ei nu au o 
astfel de opțiune.

Practica respectivă ridică multe semne de întrebare în ceea ce privește respectarea legislației 
procesual penale aferente reținerii de către ofițerii de urmărire penală. De altfel, în cazul în care 
procesul-verbal de reținere nu a fost întocmit în termen de 3 ore de la momentul reținerii de facto, 
persoana trebuie să fie pusă în libertate.

Chiar dacă normele procesual penale indică asupra necesității întocmirii procesului-verbal de 
către organul de urmărire penală, din momentul reținerii acestea nu indică asupra locului în care 
urmează a fi întocmit procesul-verbal. Totuși, se prezumă că procesul-verbal se întocmește la sediul 
organului de urmărire penală.

Se observă o aproximativă paritate între deciziile luate de către organul de urmărire penală în 
situația depășirii termenului respectiv de trei ore. Prin urmare, este necesară o claritate și în acest 
caz în legislația procesuală și o prevedere expresă, în art.167, cu privire la consecințele nerespectării 
termenului respectiv.
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Întrebare: Cât de des se întâmplă, în practică, ca persoana reținută de facto să fie adusă la sediul 
poliției fără a informa/coordona această activitate cu organul de urmărire penală?

Diagrama corespunde Tabelului 2d din Anexa 2 (date dezagregate)

Din conținutul diagramei observăm că 34% dintre polițiști au indicat asupra unei frecvențe mă-
rite a cazurilor în care persoana reținută de facto este adusă la sediul poliției de către reprezentanții 
organului de constatare, fără a informa/coordona această activitate cu organul de urmărire penală. 
Procurorii indică o incidență mult mai mică, ceea ce denotă simpla necunoaștere a situației și op-
timism/presupuneri nemotivate. Astfel, conchidem că în multiple cazuri reținerea persoanelor are 
loc în lipsa unei planificări între subdiviziunile poliției, iar acest fapt poate să pună în dificultate 
respectarea prevederilor legislației procesuale aferente reținerii sau poate să se răsfrângă negativ 
asupra respectării drepturilor persoanei reținute.

Prin Ordinului MAI nr. 284 din 19.09.2016 „Cu privire la desfășurarea unor activități în cadrul 
MAI și a instituțiilor subordonate, pentru îmbunătățirea respectării drepturilor și garanțiilor pro-
cesuale ale persoanelor reținute în custodia poliției” a fost pus în aplicare modelul procesului- verbal 
al reținerii de facto, a cărui copie reprezentantul organului de constatare urmează să îl înmâneze 
persoanei reținute, împreună cu scrisoarea de drepturi, imediat sau cât mai curând posibil după 
reținerea de facto.

Ca și în cazul PSO, procesul-verbal al reținerii de facto nu este un act de care sunt interesați pro-
curorii, pentru ei ordinele MAI neavând nicio însemnătate sau valoare procesuală. Aceasta se referă 
și la Scrisoarea de Drepturi. Această stare de fapt contribuie la diseminarea unei atitudini false și 
periculoase prin care orice efort al MAI și/ sau al IGP de îmbunătățire a respectării drepturilor per-
soanelor reținute este chestiunea poliției și nu se referă la procurori. Or, acest aspect poate consti-
tuie subiect de referință pentru ambele părți? Într-adevăr, având în vedere starea de subordonare 
procesuală, este greu de imaginat cum un procuror s-ar îngriji de respectarea de către ofițerii de 
urmărire penală a unor norme subordonate departamentale.
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Întrebare: Cât de des, în opinia dvs., au loc în practică rețineri în baza ordonanțelor de reținere 
și mandatelor de arestare, eliberate în lipsa făptuitorului?

O altă problemă întâlnită în procesul de colaborare între procuror și ofițerul de urmărire penală 
la etapa reținerii ține de eliberarea unui mandat judecătoresc de aplicare a arestării în lipsa făptui-
torului și, respectiv, reținerea acestuia.

După cum se observă, aproximativ a patra parte din numărul total de rețineri revine executării 
mandatelor de arest emise în lipsa persoanei. Este de așteptat că această cifră să crească, reieșind 
din nivelul sporit al circulației populației și migrației în afara hotarelor țării.

Întrebare: Cât de des se întâmplă, în practică, ca persoanele reținute să fie transmise de la in-
spectoratul care a efectuat reținerea inspectoratelor de poliție care au inițiat căutarea, fără să fie 
întocmite careva acte de primire-predare?

Diagrama corespunde Tabelului 2e din Anexa 2 (date dezagregate)

Există, de asemenea, situații în care persoana este reținută, dar nu neapărat de către organul de 
poliție care a inițiat căutarea. În acest context, un aspect necesar de a fi analizat a fost procedura de 
transmitere a persoanei reținute către organul care a inițiat căutarea.
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Se observă un număr semnificativ de cazuri de transmitere a persoanei în alt inspectorat. Pro-
babil, pentru asemenea situații sunt necesare unele reglementări departamentale exprese, care ar 
stabili setul de acte care trebuie să fie transmise împreună cu persoana reținută. Pot exista situații în 
care persoana, ulterior, va invoca aplicarea față de ea a relelor tratamente la diferite etape ale acestui 
proces și, prin urmare, o reglementare clară ar permite evitarea unor situații problematice și solu-
ționarea corectă și transparentă a cazurilor în care apar suspiciuni și bănuieli de rele tratamente.

1.2. ESCORTAREA PERSOANEI

Aspecte generale
Din momentul reținerii propriu-zise (de facto) persoana se află în custodia statului și, prin urma-

re, întreaga responsabilitate pentru asigurarea garantării drepturilor acesteia o poartă autoritățile. 
Evident, la etapa escortării rolul procurorului este mai redus decât la momentul plasării în izolator. 
Nici ofițerul de urmărire penală nu participă întotdeauna la reținerea de facto. Nici Codul de Proce-
dură Penală nu reglementează procedura de escortare a persoanei la sediul organului de urmărire 
penală. La această etapă sunt aplicabile normele departamentale, în special cele conținute în PSO 
privind escortarea și transportarea persoanei private de libertate.

PSO prevede detaliat procedura de identificare a IDP în care urmează să fie plasată persoana re-
ținută, escortarea, replasarea persoanei reținute în IDP ș.a.

Așadar, polițistul care dispune sau coordonează reținerea sub autoritatea procurorului verifică 
posibilitatea de a plasa persoana reținută în cel mai apropiat IDP de locul în care au fost efectuate 
cercetările.

În cazul în care IDP nu dispune de locuri pentru plasarea persoanei, se solicită informația de la 
un alt IDP din imediata apropiere.

În cazul existenței pericolului de a împiedica buna desfășurare a urmăririi penale, persoanele 
reținute pot fi plasate în alte IDP-uri, chiar dacă cel mai apropiat IDP are locuri disponibile. Prin 
dispoziția șefului IDP, persoana privată de libertate este plasată în alt IDP, atunci când viața sau 
sănătatea acesteia este supusă unui pericol real din partea altor persoane private de libertate.

Anterior transferului, ofițerul de urmărire penală care a dispus reținerea și procurorul de caz 
vor fi înștiințați în scris despre necesitatea mutării persoanei private de libertate în alt IDP. Ei pot 
interzice transferul.

Escortarea persoanei la sediul Poliției este efectuată de către polițistul care a realizat reținerea 
sau de către polițiștii desemnați în acest sens, la indicația conducătorului subdiviziunii de Poliție. 
Escortarea persoanei în privința căreia încă nu a fost dispusă măsura privativă de libertate se reali-
zează conform acelorași reguli de escortare a persoanelor reținute de drept, arestate preventiv sau 
condamnate, aflate în custodia Poliției.

În componența escortei intră, în mod obligatoriu, cel puțin o persoană de același sex cu persoana 
privată de libertate, care participă la orice acțiune legată de persoana reținută. Informațiile despre 
aceste persoane la care au acces polițiștii au caracter confidențial și nu pot fi făcute publice. (starea 
de sănătate, starea civilă, proprietăți, copii, religie etc.)

Escorta primește de la organele judiciare fișa de cunoaștere a persoanei escortate ce conține in-
formații despre persoană.

PSO descrie în mod detaliat procedura de control a persoanei, modul de aplicarea a forței, a că-
tușelor și a armelor din dotare. PSO menționează și despre modul de comunicare între apărător și 
persoana escortată, precum și personalul medical, traducătorul/interpretul.

La plasarea în izolator polițiștii din cadrul IDP solicită persoanei să își comunice datele privind 
starea civilă, contrapunându-le cu documentele primite de la escortă. Persoanele private de libertate 
sunt repartizate în camere, conform principiului separării bărbaților de femei, a minorilor de adulți, 
a condamnaților de persoanele împotriva cărora a fost dispusă reținerea sau arestarea preventivă.

Încarcerarea se face cu consultarea Fișei de cunoaștere a persoanei și cu respectarea dispozițiilor 
organelor judiciare, prin care se interzice posibilitatea persoanei reținute să ia contact cu anumite 
persoane plasate în IDP.
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PSO menționează și despre utilizarea forței asupra unei persoane plasate în IDP. În aceste cazuri, 
polițiștii asigură examinarea medicală, iar în cazurile necesare de acordare a asistenței medicale 
urgente solicită telefonic Serviciului medical de urgență prezența unei ambulanțe pentru a acorda 
îngrijiri medicale persoanelor implicate.

Personalul IDP consemnează într-un raport intervenția asupra persoanei violente și îl transmite 
imediat, dar nu mai târziu de 24 ore, procurorului. Mențiuni succinte despre intervenție se fac și în 
Fișa de cunoaștere a persoanei. Faptul examinării medicale de urgență se consemnează în Registrul 
de caz, inclusiv de către echipa medicilor de urgență.

1.3. PROCESUL – VERBAL 
Aspecte generale
Procesul-verbal de reținere se întocmește în termen de până la 3 ore din momentul privării per-

soanei de libertate. În mod obligatoriu, în procesul-verbal se indică temeiurile, motivele, locul, anul, 
luna, ziua și ora reținerii, starea fizică a persoanei reținute, plângerile referitoare la starea sănătății 
sale, în ce este îmbrăcată (descrierea ținutei vestimentare), explicații, obiecții, cereri ale persoanei 
reținute, cererea de a avea acces la un examen medical, inclusiv pe cont propriu, fapta săvârșită de 
persoana respectivă, rezultatele percheziției corporale a persoanei reținute, precum și data și ora 
întocmirii procesului-verbal.

În indicațiile PG se reiterează că în procesul-verbal urmează să se indice concret ora reținerii 
de facto și cea a întocmirii procesului-verbal. O copie a procesului-verbal va fi înmânată imediat 
persoanei reținute, fapt ce va fi menționat în procesul-verbal de reținere, atestat și prin semnăturile 
participanților. Procesul-verbal de reținere va conține, pe lângă celelalte atribute, informații cu pri-
vire la aplicarea în procesul reținerii a forței fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc, carac-
terul și localizarea leziunilor corporale cauzate reținutului în procesul reținerii, cererile și obiecțiile 
formulate de către persoana reținută odată cu aducerea la cunoștință a procesului-verbal de reținere.

În cazul în care învinuitul anunțat în căutare, cu măsură de constrângere privativă de libertate 
aplicată în lipsa lui, a fost găsit și reținut în afara teritoriului în care se face urmărirea penală, pro-
cesul-verbal de reținere va fi întocmit de către un ofițer de urmărire penală din cadrul organului de 
urmărire penală din teritoriul respectiv, dar nu de către alți reprezentanți ai organului care nu au 
statut de ofițer de urmărire penală.

Întrebare: Cât de des se întâmplă ca procesele-verbale de reținere să nu conțină următoarele 
elemente obligatorii?
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După cum se observă din rezultatele obținute, anumite aspecte obligatorii nu tot timpul sunt 
reflectate în procesul-verbal.

Analiza datelor agregate scoate în evidență că practica de întocmire a proceselor-verbale de reți-
nere nu este în concordanță cu prevederile alin. (1) art. 167 din Codul de Procedură Penală. Așadar, 
procurorii indică că la întocmirea proceselor-verbal de reținere se confruntă foarte des cu neajun-
suri – proporțiile variind pentru diverse elemente între 0,5 – 14,6 %; uneori – între 4,9% – 16,4% și rar 
între 7,4 – 37,6%. Proporțiile estimate la acest capitol de către ofițerii de urmărire penală și condu-
cătorii organelor de urmărire penală, pentru anumite elemente, sunt mai mari sau sub nivelul celor 
indicate de către procurori.

Spre exemplu, nu tot timpul este indicată descrierea stării fizice a persoanei reținute sau de-
scrieri cu privire la îmbrăcămintea persoanei reținute. Aceste lacune urmează a fi excluse în cadrul 
formarii continue a ofițerilor de urmărire penală.

Potrivit procedurii standard de operare, orice acțiune a polițistului, prin care o persoană bănuită 
sau învinuită de săvârșirea unei fapte ilegale este împiedicată să plece oricând dorește ori este lipsită 
forțat de libertate, trebuie să fie documentată procesual.

Potrivit Ordinului MAI nr. 284 din 19.09.2016 în legătură cu reținerea de facto a persoanei, poli-
țistul este obligat să întocmească un proces-verbal al reținerii de facto. Contextual, este necesar de 
remarcat că normele procesual penale nu prevăd necesitatea întocmirii a două procese– verbale, 
totuși din perspectiva drepturilor persoanei reținute nu apar probleme dacă sunt întocmite două 
procese –verbale: unul la momentul reținerii (de către persoana care a efectuat reținerea) și altul în 
decurs de trei ore de la reținerea propriu-zisă (de către ofițerul de urmărire penală).

Probleme pot apărea doar din cauza imposibilității fizice a organului care efectuează reținerea de 
a întocmi procesul-verbal.

Pe de altă parte, dacă se va considera oportun de a prevedea două procese-verbale, urmează ca 
acest fapt expres să fie indicat în art. 167 din Codul de Procedură Penală. De remarcat că, potrivit re-
glementării actuale, neîntocmirea procesului-verbal de însuși reprezentantul organului de urmărire 
penală se consideră încălcare a normelor procesuale.

O altă problemă vizează termenul întocmirii procesului–verbal în cazul reținerii persoanei bă-
nuite. Reiterăm că normele procesual penale stabilesc că procesul–verbal se întocmește de către or-
ganul de urmărire penală, în termen de până la 3 ore din momentul privării persoanei de libertate.
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Întrebare: Cât de des se întâmplă ca:

În mod normal, ne așteptam ca rezultatele să fie inverse: procurorii să afirme despre o frecvență 
de întârzieri la întocmirea procesului-verbal de reținere, mai mult decât ofițerii de poliție. Lucrurile 
însă stau diferit. De aici putem conchide că procurorii nu atrag prea multă atenție acestui subiect, 
iar pentru polițiști necesitatea încadrării în timp este problematică. Dacă admitem că nu fiecare 
polițist respondent a fost sincer, atunci cifrele din zona roșu, oranj și albastru ar putea fi mult mai 
mari. Prin urmare, se impune o evaluare complexă a termenelor și a modalității întocmirii docu-
mentelor procesuale primare, inclusiv a procesului-verbal de reținere. Se pare că polițiștii, dar și 
procurorii sunt supra aglomerați cu acte ce trebuie efectiv întocmite. Este cazul de a examina opor-
tunitățile oferite de tehnologiile moderne. Spre exemplu, nu este clar de ce până în prezent nu se 
impune înregistrarea video a oricărui contact cu persoana oprită de poliție, indiferent de motive.

PROCURORI

NȘ/NRDelocRarUneoriFoarte des

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

procesul-verbal de reținere să �e întocmit după mai
mult de 3 ore după reținere din cauza că persoana

a fost reținută la o distanță mare de sediul
organului de urmărire penală

procesul-verbal de reținere să �e întocmit după
mai mult de 3 ore după reținerea de facto din cauza

neprezentării la timp a apărătorului

procesul-verbal de reținere să �e întocmit după
mai mult de 3 ore după reținerea de facto

din cauza neprezentării la timp a interpretului

procesul-verbal de reținere să �e întocmit
după mai mult de 3 ore după reținere din cauza

că au avut loc percheziții înainte de reținere

procesul-verbal de reținere să �e întocmit după
mai mult de 3 ore după reținerea de facto

OFIȚERI DE URMĂRIRE PENALĂ

NȘ/NRDelocRarUneoriFoarte des

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

procesul-verbal de reținere să �e întocmit după mai
mult de 3 ore după reținere din cauza că persoana

a fost reținută la o distanță mare de sediul
organului de urmărire penală

procesul-verbal de reținere să �e întocmit după
mai mult de 3 ore după reținerea de facto din cauza

neprezentării la timp a apărătorului

procesul-verbal de reținere să �e întocmit după
mai mult de 3 ore după reținerea de facto

din cauza neprezentării la timp a interpretului

procesul-verbal de reținere să �e întocmit
după mai mult de 3 ore după reținere din cauza

că au avut loc percheziții înainte de reținere

procesul-verbal de reținere să �e întocmit după
mai mult de 3 ore după reținerea de facto

5.6% 24.5% 22.4% 45.0% 2.5%

5.4% 12.6% 28.9% 50.8% 2.3%

3.6% 13.8% 22.8% 57.3% 2.5%

3.3% 14.0% 19.7% 60.3% 2.7%

5.2% 9.8% 23.4% 57.7% 3.8%

2.0% 13.6% 30.9% 51.7% 1.8%

2.6% 10.2% 22.0% 62.1% 3.1%

3.8% 7.9% 19.7% 64.7% 3.8%

1.8% 5.4% 28.6% 60.6% 3.6%

0.5% 5.6% 25.6% 66.2% 2.0%



251. REȚINEREA PERSOANEI. REZULTATE ALE SONDAJULUI 
DE OPINIE ÎN MEDIUL PROCURORILOR ȘI CEL 

AL OFIȚERILOR DE URMĂRIRE PENALĂ

Întrebare: Cât de des se întâmplă, în practică, ca ofițerii de investigații să nu întocmească pro-
cese-verbale ale reținerii de facto ?

Șefi sub-diviziuni Ofițeri de urmărire penală

Foarte des, de fiecare dată 33,3% 35,1%

Des 24,4% 22,2%

Rar 13,3% 16,9%

Niciodată 26,7% 22,6%

NȘ/NR 2,2% 3,2%

Această întrebarea a vizat doar polițiștii. S-a încercat de a constata cât de des se întâmplă, în 
practică, ca ofițerii de investigații să nu întocmească de facto procese-verbale de reținere, de care se 
conduce ofițerul de urmărire penală la întocmirea procesului-verbal al reținerii de drept.

Se pare că necesitatea întocmirii acestui document nu este luată prea mult în serios. Desigur, 
motivul de bază este că legea procesual penală nu prevede obligativitatea întocmirii a procesului- 
verbal de reținere de facto. Cu toate acestea, neîntocmirea acestui document este o practică vicioasă. 
Nu prea sunt alte instrumente de verificare a celor întâmplate cu persoană reținută, a stării în care a 
fost reținută până la întocmirea procesului-verbal a reținerii de drept. Se impune imperativ regân-
direa modului de documentare a reținerii de facto, precum și introducerea unor obligațiuni unice și 
foarte clare în acest sens pentru orice subiect care înfăptuiește reținerea.

Procesul-verbal se aduce la cunoștință persoanei reținute, totodată acesteia i se înmânează în 
scris informația privind drepturile și obligațiile prevăzute la art.64 Cod de Procedură Penală, inclu-
siv dreptul de a tăcea, de a nu mărturisi împotriva sa, de a da explicații care se includ în procesul- 
verbal, de a beneficia de asistența unui apărător și de a face declarații în prezența acestuia, fapt care 
se menționează în procesul-verbal. În termen de până la 3 ore de la reținere, persoana care a întoc-
mit procesul-verbal prezintă procurorului o comunicare în scris referitoare la reținere. Bănuitul are 
dreptul de a cunoaște motivele reținerii . Motivele reținerii imediat se aduc la cunoștință persoanei 
reținute, numai în prezența unui apărător ales sau a unui avocat de serviciu care acordă asistență 
juridică de urgență. Organul de urmărire penală, în decurs de o oră după reținerea persoanei, soli-
cită desemnarea unui avocat.

În cadrul cercetării s-a identificat o problemă privind informarea procurorului, în termen de 
până la 3 ore, despre reținerea pe timp de noapte sau în zilele nelucrătoare. Chiar dacă normele pro-
cesual penale indică asupra informării în scris, în cazul când aceasta este fizic imposibil, se practică 
și informarea la telefon. Prin urmare, această chestiune urmează a fi reglementată.

1.4. INFORMAREA DESPRE DREPTURI

Aspecte generale
Drepturile persoanei bănuite sunt prevăzute în art.64 din CPP, iar aducerea la cunoștință a aces-

tora rămâne a fi o obligație pozitivă a autorităților. Imediat după reținere sau după ce i s-a adus la 
cunoștință ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuit sau hotărârea despre aplicarea măsurii 
preventive, bănuitul este în drept să primească de la persoana care l-a reținut informații în scris des-
pre drepturile de care dispune, precum și explicații de la organul de urmărire penală privind toate 
drepturilor sale. Despre faptul aducerii la cunoștință a drepturilor se face mențiune în procesul-ver-
bal de reținere. Chiar dacă art.164 alin.(2) pct.1) din CPP indică asupra obligativității de a include 
în procesul-verbal de reținere faptul aducerii la cunoștință a drepturilor, în activitatea practică se 
întocmește un proces-verbal separat care, de asemenea, este semnat de participanții la această acți-
une (bănuit, învinuit, apărător, procuror sau ofițerul de urmărire penală) și imediat i se înmânează 
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persoanei reținute o copie. Acest fapt este menționat în procesul-verbal respectiv, atestat prin sem-
năturile participanților.

PSO prevede acțiuni suplimentare în ceea ce privește informarea despre drepturi, persoana pri-
mește o listă a drepturilor și a obligațiilor pe care le are, tradusă în limba maternă a persoanei. Des-
pre îndeplinirea acestei informări, personalul IDP consemnează în registrele interne de evidență, 
iar persoana reținută confirmă prin semnătură că a primit aceste informații. În cazurile refuzului 
sau imposibilității de a semna procesul-verbal, se va proceda conform art.261 din CPP.

IDP va afișa, astfel încât să fie ușor vizibile, informații despre datele de contact ale: Oficiilor teri-
toriale ale CNAJGS, subdiviziunii poliției și ale procuraturii teritoriale, precum și ale celor ierarhic 
superioare, Ministerului Justiției – Serviciul interpreți și traducători, Avocatului Poporului (Ombu-
dsmanului), instituțiilor cu atribuții de control asupra activității Poliției, instanțelor judecătorești 
de toate nivelele. În condițiile în care persoana solicită astfel de informații cu privire la datele de 
contact ale diverselor instituții publice, acestea îi sunt comunicate imediat, cu consemnarea acestui 
fapt într-un proces-verbal.

Informarea persoanei cu privire la drepturile sale, precum și motivele reținerii este o obligație 
a polițistului care reține, de fapt, persoana. Obligația constă în informarea imediată a persoanei, 
nemijlocit la locul reținerii de facto, în termeni simpli și ușor de înțeles, despre esența bănuielii, în-
cadrarea juridică a faptei, temeiurile și motivele reținerii, ora reținerii. Subsidiar, polițistul obliga-
toriu va informa persoana referitor la drepturile sale de a beneficia de asistență juridică, de a păstra 
tăcerea și de a nu se auto-incrimina, de a înștiința rudele sau terți despre situația sa juridică, de a 
beneficia de asistență medicală, de serviciul de traducere/interpretare, de a reclama, de a fi informat 
cu privire la durata privării de libertate și de a contesta reținerea.

Ulterior, polițistul pune la dispoziția persoanei Scrisoarea de drepturi. Punerea la dispoziție a 
Scrisorii de drepturi nu substituie obligația polițistului de a informa persoana referitor la drepturile 
sale procesuale.

Normele procesuale prevăd că anunțarea drepturilor persoanei reținute se realizează concomi-
tent cu aducerea la cunoștință de către ofițerul de urmărire penală a procesului-verbal cu privire la 
reținere.

În cadru cercetării s-a încercat identificarea momentului la care se aduc la cunoștință drepturile 
persoanei reținute. Pornind de la faptul că în practica organelor de urmărire penală se operează cu 
noțiunile de reținere de facto și reținere de drept, terminologie care nu este utilizată în Codul de 
Procedură Penală, întrebările adresate au vizat ambele situații.

Întrebare: Din practica dvs. când, de regulă, îi sunt înmânate și explicate drepturile persoanei 
reținute, inclusiv cele minime?
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Analiza rezultatelor sugerează că persoanei reținute nu-i sunt înmânate și explicate de fiecare 
dată drepturile, imediat după reținerea de facto. Putem concluziona cu destul de multă siguranță 
că polițiștii nu respectă prevederile Ordinului IGP nr. 195 din 30 martie 2018 cu privire la aprobarea 
procedurii standard de operare pentru reținere.

Se pare că în acest caz pot apărea confuzii în ceea ce privește anunțarea drepturilor. După cum 
se observă, a patra parte din respondenți au menționat că drepturile se anunță la momentul privării 
de libertate. Dacă drepturile sunt anunțate și până la întocmirea procesului–verbal, în mod firesc, 
nu pot apărea probleme privind substanța dreptului de a fi informat. Probleme pot apărea în cazul 
în care au fost anunțate, într-un fel, la momentul reținerii și s-a renunțat la informare la momentul 
întocmirii procesului–verbal. Renunțarea informării despre drepturi la momentul întocmirii proce-
sului-verbal de reținere pe motiv că informarea a avut deja loc la momentul reținerii de facto nu este 
legală și semnifică o încălcare a dreptului la informare și a normelor procesuale.

Prin urmare, aceasta problemă ține de aplicarea normelor procesuale.

Întrebare: Cât de des se aplică în practică mecanismul de înmânare a scrisorii de drepturi la 
etapa reținerii de facto?

Diagrama corespunde Tabelului 2f și 2g din Anexa 2 (date dezagregate)

Datele obținute relevă faptul că mecanismul de înmânare a scrisorii de drepturi la etapa reține-
rii de facto nu funcționează în modul prevăzut de Ordinul IGP nr. 195 din 30 martie 2018 cu privire 
la aprobarea procedurii standard de operare pentru reținere. Or, peste 28% dintre respondenți au 
menționat că scrisoarea de drepturi este înmânată rar persoanei reținute de facto, iar peste 17,8% au 
indicat că foarte rar.

Pentru a schimba lucrurile în domeniu se impune instituirea unui mecanism de control al activi-
tăților desfășurate de către polițiști la etapa reținerii de facto.

1.5. PERCHEZIȚIA
La reținere, percheziția corporală se efectuează fără întocmirea ordonanței respective și fără au-

torizația judecătorului de instrucție. Percheziția corporală sau ridicarea de obiecte se efectuează de 
către reprezentantul organului de urmărire penală, cu participarea, după caz, a unui specialist de 
același sex cu persoana percheziționată.

Potrivit procedurii Standard de operare privind plasarea persoanei reținute în Izolatorul de deten-
ție preventivă, polițiștii din cadrul IDP efectuează percheziția corporală a persoanei și controlează 
bunurile și medicamentele (termenul de valabilitate, prescripția medicului) găsite asupra sa. Per-
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cheziția corporală este realizată de un polițist de același sex cu persoana percheziționată. Acțiunea 
de percheziție are loc într-un spațiu care să nu permită terților să asiste. Percheziția nu trebuie să 
aducă atingere demnității persoanei. Este interzis să i se ceară persoanei să realizeze mișcări nefi-
rești sau cu caracter indecent, elemente asemănătoare celor care se execută în cadrul unor activități 
sportive, sub pretextul identificării obiectelor interzise la deținere.

La solicitarea persoanei reținute, percheziția corporală sau a mijlocului de transport se întrerupe 
până la sosirea apărătorului, dar nu mai mult decât pentru 2 ore.

Când există o urgență determinată de riscul de pierdere, alterare sau distrugere a probelor, ori 
pericolul pentru siguranța persoanei căreia i se face percheziția sau pentru alte persoane, perchezi-
ția poate continua, dar în acest caz organul de urmărire penală va trebui să indice în procesul-verbal 
motivele reale ale continuării percheziției.

1.6. ELIBERAREA PERSOANEI DIN IDP
În cazul în care nu s-au confirmat motivele de bănuială că persoana reținută ar fi săvârșit infracți-

unea sau lipsesc în continuare temeiuri de a priva persoana de libertate, precum și în cazurile în care 
organul de urmărire penală a constatat la reținerea persoanei o încălcare vădită a legii, sau a expirat 
termenul reținerii, sau instanța nu a autorizat arestarea preventivă a persoanei, persoana reținută 
urmează a fi eliberată. La eliberare, persoanei i se înmânează un certificat, în care se menționează 
de către cine a fost reținută, temeiul, locul și timpul reținerii, temeiul și timpul eliberării.

Persoana reținută de facto este eliberată imediat în cazul în care înregistrarea infracțiunii s-a 
efectuat mai târziu de 3 ore de la momentul aducerii persoanei la sediul organului de urmărire pe-
nală. Există temei legal de eliberare a persoanei reținute de facto când organul de urmărire penală 
nu întocmește procesul-verbal al reținerii de drept, în termen de 3 ore de la momentul privării per-
soanei de libertate. La momentul eliberării, persoanei reținute i se vor restitui toate bunurile care 
i-au fost ridicate, cu excepția celor care, conform legii, sunt anexate la materialele cauzei. Polițis-
tul întocmește un proces-verbal, în care menționează predarea și primirea bunurilor și eventualele 
obiecții ale persoanei puse în libertate.
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2. RAPORTURILE ÎNTRE PROCUROR ȘI OFIȚERUL 
DE URMĂRIRE PENALĂ CU PERSOANA REȚINUTĂ

Aspecte generale
Procurorul și ofițerul de urmărire penală, de regulă, nu participă la reținerea de facto realizată 

de către alți reprezentanți ai Poliției și, prin urmare, prima interacțiune cu persoana bănuită se re-
alizează de către organul de constatare. Totuși, procurorul și ofițerul de urmărire penală dispun de 
atribuția de a da dispoziții organelor de poliție sau altor organe competente cu privire la reținere, 
aducerea forțată, arestare și alte acțiuni procesuale, precum și le solicită ajutor la efectuarea acțiu-
nilor de urmărire penală.

Normele procesual penale impun, de asemenea, subiecților procesuali obligația de a nu menține 
calitatea de bănuit mai mult de 72 de ore după reținerea persoanei și de a elibera persoana în cauză. 
În acest context, în fața procurorului este pusă obligația de a elibera bănuitul reținut până la expira-
rea termenului de 72 de ore, dacă se constată că bănuiala nu s-a confirmat, dispunând scoaterea lui 
de sub urmărire penală, moment din care încetează calitatea de bănuit.

În obligațiile ofițerului de urmărire penală se include și asigurarea bănuitului cu posibilitatea de 
a-și exercita dreptul la apărare prin toate mijloacele și metodele care nu sunt interzise de lege. Aces-
ta nu este în drept să recomande cuiva invitarea unui anumit apărător.

Ofițerul de urmărire penală efectuează audierea bănuitului, asigurând participarea avocatului 
care acordă asistență juridică garantată de stat, dacă acesta nu are posibilitatea de a angaja unul prin 
contract. Audierea se efectuează imediat după reținere, dacă acesta acceptă să fie audiat. Totuși, 
organul de urmărire penală este obligat să asigure condiții pentru întrevederea confidențială între 
persoana reținută și apărătorul său, până la prima audiere.

2.1. DREPTUL PERSOANEI REȚINUTE DE A ÎNAINTA PLÂNGERI
Persoana reținută are dreptul de a depune plângere împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor 

organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitate specială de investigații.
Plângerea se adresează procurorului care conduce urmărirea penală și se depune fie direct aces-

tuia, fie organului de urmărire penală. În cazurile în care plângerea a fost depusă organului de urmă-
rire penală, acesta este obligat să o înainteze procurorului, în termen de 48 de ore de la recepționarea 
ei, împreună cu explicațiile sale sau ale organului care exercită activitate specială de investigații, 
atunci când acestea sunt necesare.

Plângerea depusă nu suspendă executarea acțiunii sau a actelor atacate, dacă procurorul care 
conduce urmărirea penală nu consideră aceasta necesar.
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3. INTERACȚIUNEA DINTRE PROCUROR ȘI OFIȚERUL 
DE URMĂRIRE PENALĂ LA ETAPA REȚINERII

Aspecte generale
Una din atribuțiile procuraturii este de a efectua controlul asupra modalității în care Poliția res-

pectă drepturile omului.
Procurorul conduce urmărirea penală, iar indicațiile scrise ale acestuia date ofițerului de urmări-

re penală în cadrul procesului penal sunt obligatorii pentru executare. Prin urmare, la etapa reținerii 
interacțiunea cu ofițerul de urmărire penală este una substanțială.

În competența procurorului se include controlul permanent asupra executării procedurii de re-
cepționare și înregistrare a sesizărilor privind infracțiunile, a dosarelor documentelor, actelor pro-
cedurale, materialelor și altor date cu privire la infracțiunile săvârșite și persoanele identificate în 
cauzele penale în care exercită controlul și dispune conexarea sau, după caz, disjungerea cauzei, 
dacă aceasta se impune, sau anularea ordonanțelor ilegale, modificarea sau completarea ordonan-
țelor neîntemeiate ale organului de urmărire penală. În acest aspect, Procurorul General a îndemnat 
procurorii să acorde o atenție prioritară respectării stricte a legislației și drepturilor fundamentale 
ale omului în cadrul aplicării măsurilor procesuale de constrângere - reținerea și arestarea.

În raporturile sale cu ofițerul de urmărire penală, inclusiv în materie de reținere procurorul dis-
pune de competențe procesuale substanțiale.

Procurorul este competent de a retrage motivat cauza penală de la ofițerul de urmărire penală și a 
prelua urmărirea penală sau a transmite cauza conducătorului organului de urmărire penală pentru 
desemnarea altui ofițer de urmărire penală pe cauza dată, de a înlătură persoana care efectuează ur-
mărirea penală, dacă aceasta a încălcat legea în procesul urmăririi penale, de a soluționa abținerile 
sau recuzările ofițerilor de urmărire penală, de a da indicații în scris cu privire la efectuarea acțiu-
nilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații în vederea căutării persoanelor care 
au săvârșit infracțiuni, de a asista la efectuarea oricărei acțiuni de urmărire penală sau a o efectua 
personal, de a restitui dosarele penale organului de urmărire penală, cu indicațiile sale în scris.

Procurorul exercită, de asemenea, controlul asupra legalității acțiunilor procesuale efectuate de 
către organul de urmărire penală, decide excluderea din dosar a probelor ilegale, verifică calitatea 
probelor administrate, veghează ca orice infracțiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras la 
răspundere penală și ca nicio persoană să nu fie urmărită penal fără să existe indici temeinici că a 
săvârșit o infracțiune.

Din moment ce persoana a fost reținută, reieșind din circumstanțele concrete ale fiecărei cauze 
penale, procurorul trebuie să efectueze o evaluare a existenței bănuielii rezonabile privind săvâr-
șirea de către persoană a infracțiunii și a necesității aplicării față de persoana reținută a măsurii 
arestării preventive.

De asemenea, procurorul este chemat să identifice motivele pertinente care ar putea justifica pri-
varea în continuare de libertate a persoanei bănuite sau învinuite, să facă o examinare minuțioasă a 
acestor motive, pentru a se constata gradul lor de aplicabilitate, reieșind din circumstanțele concre-
te ale cauzei și să asigure, inclusiv prin emiterea indicațiilor corespunzătoare reprezentanților orga-
nelor de urmărire penală și prin verificarea executării lor, administrarea unor probe în cadrul cauzei 
penale, care să confirme factual și suficient motivele invocate pentru ținerea persoanei în detenție.

Prin urmare, în termen de cel mult 48 de ore de la reținerea de facto, procurorul urmează să efec-
tueze evaluarea circumstanțelor concrete ale cauzei penale și, constatând lipsa necesității privării 
de libertate a persoanei reținute sau, dimpotrivă, temeiuri pentru privarea de libertate, să decidă, 
în mod corespunzător, punerea în libertate sau înaintarea demersului judecătorului de instrucție.

Odată cu punerea în aplicare, începând cu 01.08.2016, a Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 
procurorul exercită doar controlul legalității reținerii persoanei, dar nu și controlul activităților le-
gate de detenția acesteia în IDP.

Ofițerul de urmărire penală este un subiect procesual cu atribuții decizionale independente, dar 
subordonate indicațiilor în scris ale procurorului. Acesta poate propune procurorului înaintarea în 
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instanța de judecată a demersurilor în vederea obținerii autorizației de aplicare a măsurilor proce-
suale de constrângere, care se efectuează doar cu autorizarea judecătorului de instrucție, execută 
indicațiile scrise ale procurorului, contestă, în caz de dezacord, către procurorul ierarhic superior 
indicațiile procurorului cu privire la efectuarea unor acțiuni procesuale, prezintă, la cererea procu-
rorului, explicații în scris, prezintă procurorului probele acumulate în cauză, necesare pentru pune-
rea sub învinuire.

La etapa reținerii, ofițerul de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal prezintă procu-
rorului o comunicare în scris referitoare la reținere. Concomitent, odată cu primirea comunicării 
scrise a reprezentantului organului de urmărire penală referitoare la reținere, procurorii urmea-
ză să supună imediat controlului legalitatea reținerii persoanei și modul în care sunt respectate de 
către reprezentanții organelor de urmărire penală drepturile persoane reținute, inclusiv dreptul la 
apărare.

Potrivit PSO, controlul activităților din IDP se efectuează și de către conducătorul subdiviziunii 
polițienești, care are în subordine directă IDP, sau de către polițiști desemnați.

Persoana reținută poate adresa plângere asupra acțiunilor, inacțiunilor și actelor organului de 
urmărire penală, procurorului care conduce urmărirea penală, care se depune fie direct la acesta, 
fie la organul de urmărire penală. În cazurile în care plângerea a fost depusă la organul de urmărire 
penală, acesta este obligat să o înainteze, în termen de 48 de ore de la recepționarea acesteia, pro-
curorului, împreună cu explicațiile sale sau ale organului care exercită activitatea specială de inves-
tigații, atunci când acestea sunt necesare. Subdiviziunea polițienească înregistrează plângerea în 
momentul în care este sesizată și o transmite în termenele legale instituțiilor cărora li se adresează. 
Numărul de înregistrare atribuit plângerii de către subdiviziunea polițienească se comunică imedi-
at reclamantului.

Problematica interdependenței organului de urmărire penală cu procurorii la etapa 
reținerii din punctul de vedere al polițiștilor.

Autorii acestui studiu nu sunt în măsură să judece deplina valabilitate a acestor constatări. Ele 
sunt prezentate în felul în care au fost articulate pe parcursul cercetării de diverși participanți sau, 
pur și simplu, specialiști în domeniul urmării penale. Autorii au considerat necesar să analizeze 
ceea ce cred respondenții despre unele dintre ele. În linii mari, un număr considerabil de ofițeri de 
urmărire penală susțin că:

•	 	Unii procurorii dau indicații verbale cu privire la reținere. Deși se întrunesc temeiurile reține-
rii, aceștia verbal cer să fie aplicată în privința bănuitului obligarea de a se prezenta la organul 
de urmărire penală;

•	 	În unele situații procurorii interzic realizarea reținerii, deși sunt temeiuri de reținere, invo-
când comiterea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, ofițerul fiind astfel limitat în lua-
rea deciziei. Procurorii conduc efectiv cu procesul reținerii numai în cazul în care bănuitul sau 
învinuitul se ascunde de organul de urmărire penală;

•	 	Unii procurori verifică doar dacă se respectă drepturile bănuitului la apărare și la traducere 
(cât privește dreptul la tăcere sau la informare – nu se atrage atenție);

•	 	Unii procurori nu se implică la etapa reținerii, rolul lor fiind minim sau superficial, fiind doar 
informați despre reținere;

•	 	Anumiți procurori nu se implică la reținerea minorilor în cazurile care țin de competența lor, 
aceste atribuții fiind puse din start în seama ofițerului de urmărire penală;

•	 	Unii procurori, spre deosebire de alții, nu conduc activitățile de realizare a reținerii;

•	 	Anumiți procurori verifică doar legalitatea actelor întocmite de către ofițerii de urmărire pe-
nală, nu și modul în care au fost respectate drepturile persoanei reținute la momentul reținerii 
de facto sau le verifică superficial;
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•	 	Anumiți ofițeri de urmărire penală, în cazul infracțiunilor flagrante sau în cazuri care nu sufe-
ră amânare, întocmesc din numele procurorilor proiectul ordonanței de dispunere a perche-
ziției corporale/la domiciliu, iar ultimii doar semnează la ei acasă sau la fața locului. Alți pro-
curori refuză să emită o astfel de ordonanță, solicitând ofițerului să înainteze raport privind 
propunerea de autorizare a măsurii de către judecătorul de instrucție;

•	 	Există procurori care găsesc diferite pretexte de a se eschiva de la obligația de a veni în timpul 
nopții sau în zilele nelucrătoare la serviciu pentru a emite ordonanța de percheziție la domici-
liu sau de cercetare la fața locului în cazurile flagrante sau în cazuri care nu suferă amânare;

•	 	Sunt semnalate cazuri în care unii procurorii (în timpul nopții sau în zilele nelucrătoare) re-
fuză să se prezinte la serviciu pentru a documenta reținerea persoanei în cazurile care țin de 
competența lor, solicitând ca realizarea acțiunilor procesuale inițiale să fie executate de către 
ofițerii de urmărire penală;

•	 	Pentru a evita realizarea reținerii, pe timp de noapte sau în zilele nelucrătoare, în cauzele din 
gestiunea lor, unii procurorii emit ordonanțe de creare a grupului de urmărire penală. Astfel, 
ofițerii de urmărire penală execută reținerea în locul procurorului;

•	 	Impactul interacțiunii unor procurori cu ofițerul de urmărire penală la respectarea legislației 
procesual penale se limitează la coordonarea prin telefon a temeiurilor și motivelor reținerii, a 
circumstanțelor cazului, dacă se întâmplă să răspundă la apel;

•	 	Comunicarea cu procurorii pe timp de noapte este dificilă;

•	 	În cazul interacțiunii procurorului cu ofițerul de urmărire penală, nu este o conlucrare de la 
egal la egal, se simte un anumit grad de superioritate;

•	 Unui procurori nu controlează suficient de bine cum anume poliția respectă drepturile persoanei reținute, 
începând cu reținerea de facto.

Așadar, în scopul evaluării interacțiunii dintre procuror și ofițerul de urmărire penală, respon-
denților le-au fost adresate mai multe întrebări.

Întrebare: Cum apreciați mecanismele de comunicare dintre ofițerii de urmărire penală și pro-
curori în cadrul reținerii ?

Diagrama corespunde Tabelului 3a din Anexa 3 (date dezagregate)
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Datele relevă că mecanismele de comunicare despre reținere între ofițerii de urmărire penală 
și procurori sunt, în mare parte, pozitive. Or, 34,1% dintre ofițeri și 29,9% dintre procurori au evaluat 
aceste mecanisme ca foarte eficiente, iar 47,7% dintre ofițeri și 59,3% dintre procurori ca fiind mai 
degrabă eficiente. În același timp, la acest capitol există și anumite probleme, deoarece 6,7% dintre 
ofițeri și 2,3% dintre procurori consideră aceste mecanisme ca fiind deloc eficiente, iar 9,8% dintre ofi-
țeri și 7,7% dintre procurori – mai degrabă ineficiente.

Întrebare: Cât de des v-ați ciocnit/confruntat cu următoarele situații ?

Diagrama corespunde Tabelului 3b din Anexa 3 (date dezagregate)

OFIȚERI DE URMĂRIRE PENALĂ
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Diagrama corespunde Tabelului 3c din Anexa 3 (date dezagregate)

Reiterăm că, în conformitate cu alin. (1) art. 167 din Codul de Procedură Penală, persoana care a 
întocmit procesul-verbal de reținere, în termen de până la 3 ore de la reținere, prezintă procurorului 
o comunicare în scris referitoare la reținere. Realizarea acestei prevederi legale este dificilă, deoa-
rece în zilele nelucrătoare nu activează secretariatul poliției. Astfel, 37,9% din ofițeri au indicat că 
foarte des se limitează doar la informarea procurorului despre reținere prin intermediul telefonului, 
24,9% - des, 16,5% - rar, iar 15,7% – foarte rar.

Concluzie: se impune modificarea legislației, astfel încât aceasta să poată fi aplicată în condiții practice.
Ofițerul de urmărire penală, potrivit p. 18) alin. (2) art. 57 din Codul de Procedură Penală, are obli-

gația să execute doar indicațiile scrise ale procurorului. Din datele sondajului observăm că ofițerii 
și procurorii responsabili de caz, contrar legislației procesuale penale, comunică neoficial cu privire 
la temeinicia și motivele reținerii. Așadar, 14,6% din ofițeri au menționat că comunicarea la acest 
subiect are loc neoficial foarte des; 37,0% - des; 23,6% - rar; iar 22,0% - foarte rar.

Totodată, 13,4% din ofițeri au menționat că procurorii le dau foarte des indicații verbale cu privire 
la reținere; 20,3% – des; 26,6% - rar; iar 37,0% – foarte rar.

De asemenea, 12,3% din ofițeri au indicat că procurorii le dau foarte des indicații verbale cu pri-
vire la obligarea bănuitului de a se prezenta la organul de urmărire penală; 19,2% - des; 29,3% – rar; 
35,4% – foarte rar (a se vedea figura nr.21).

PROCURORI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NȘ/NRFoarte rarRar Des Foarte des

 O�ţerii de urmărire penală se limitează iniţial 
doar la informarea procurorului despre reţinere 
prin intermediul telefonului în cazul reținerilor 

pe timp de noapte sau în zilele nelucrătoare
Comunicare neo�cială dintre o�ţerii de urmărire 

penală și procurorii responsabili de caz 
cu privire la temeinicia și motivele reţinerii

Procurorii nu se implică la etapa reținerii, 
�ind doar informați despre reținere

Interzicerea din partea procurorului a realizării 
reținerii, pe motiv că infracțiunea 

este ușoară sau puțin gravă

Indicații verbale cu privire la reținere, 
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Procurorii veri�că doar legalitatea actelor întocmite 
de către o�țerii de urmărire penală, nu și modul 
în care au fost respectate drepturile persoanei 
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Mai mult decât atât, 10% din ofițeri au stipulat că foarte des procurorii le interzic neoficial să 
realizeze reținerea pe motiv că infracțiunea este ușoară sau mai puțin gravă; 18,8% - des; 36,8% - rar; 
31,0% - foarte rar (a se vedea figura nr.21).

Concluzii: este necesară elaborarea unei instrucțiuni comune cu privire la interacțiunea ofițerului de 
urmărire penală cu procurorul la etapa reținerii.

Procurorul, în baza p. 3) alin. (1) art. 52 din Codul de Procedură Penală, conduce personal urmări-
rea penală și controlează legalitatea acțiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală, 
decide excluderea din dosar a probelor obținute conform prevederilor art.94 alin.(1).

Subsidiar, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii privind statutul ofițerului de urmărire pe-
nală, controlul asupra respectării dispozițiilor legale în efectuarea urmăririi penale, în conformitate 
cu legislația în vigoare, se exercită de către judecată și procuror.

În aceeași ordine de idei, potrivit p. 21 al Recomandării Rec(2000)19 a Comitetului Miniștrilor că-
tre Statele membre privind rolul Procuraturii în sistemul de justiție penală, Procuratura, în general, 
trebuie să verifice legalitatea anchetelor de poliție, cel puțin dacă ea decide să pornească sau să con-
tinue acțiunea publică. În această privință, ea trebuie, de asemenea, să controleze modalitatea în 
care Poliția respectă drepturile omului.

Analizând prevederile legale menționate, prin prisma rezultatelor sondajului, conchidem că 28,2% din ofi-
țeri au indicat că procurorii verifică foarte rar dacă persoanei reținute i-a fost respectat dreptul la 
tăcere, alte 23,0% au menționat că aceste chestiuni sunt verificate rar. În același context, 29,3% din 
ofițeri au indicat că procurorii verifică doar legalitatea actelor întocmite de către ofițerii de urmărire 
penală, însă nu și modul în care au fost respectate drepturile persoanelor reținute la momentul re-
ținerii de facto. Alte 29,3% din respondenți au indicat că aceste verificări au loc rar (a se vedea figura 
nr.21).

Concluzie: organele procuraturii urmează să elaboreze un mecanism de control asupra activității pro-
curorilor la etapa verificării legalității reținerii, începând chiar cu etapa reținerii de facto.

O altă problemă care rezultă din sondaj este că unii procurori evită să-și exercite atribuțiile lor 
procesuale și încearcă să le pună pe umerii ofițerilor de urmărire penală pentru a nu fi deranjați în 
zilele nelucrătoare sau pe timp de noapte. Așadar, 16,9% din ofițeri au menționat că procurorii foarte 
des nu se implică la reținerea minorilor atunci când cauza ține de competența acestora, 18,4% - des 
și 26,4% - rar.

Totodată, 14,2% din ofițeri au indicat că, pentru a evita realizarea reținerii pe timp de noapte 
sau în zilele nelucrătoare, procurorii foarte des emit ordonanțe de creare a grupurilor de urmărire 
penală și astfel ofițerii de urmărire penală sunt impuși să efectueze reținerea în locul procurorului. 
Alți 10,9% din ofițeri au arătat că aceste practici au loc des, iar 24,9% - rar (a se vedea figura nr.21).

Concluzie: organele procuraturii urmează să instituie mecanisme de control pentru a dezrădăcina aces-
te practici neconforme legislației.

Contextual, se constată că, în cea mai mare parte, ofițerii de urmărire penală inițial se limitează 
doar la informarea procurorului despre reținere prin intermediul telefonului, în cazul reținerilor pe 
timp de noapte sau în zilele nelucrătoare, deoarece în acest timp nu activează secretariatul poliției 
și nici al procuraturii. Se pare că aceasta este o circumstanță obiectivă care împiedică comunicarea 
în scris. În acest caz este necesar de a aduce unele modificări în legea procesual penală, care în mod 
imperativ indică asupra faptului că, în termen de până la 3 ore de la reținere, persoana care a întocmit 
procesul-verbal prezintă procurorului o comunicare în scris referitoare la reținere.

Pe de altă parte, este îngrijorător faptul că, în opinia ofițerilor de urmărire penală, procurorii rar 
și foarte rar constată dacă s-a respectat dreptul persoanei la tăcere.

Analiza practicii de urmărire penală denotă că rolul procurorului în ceea ce privește controlul 
activității poliției la etapa reținerii are un caracter formal, iar aceasta se răsfrânge negativ asupra res-
pectării drepturilor persoanei reținute, în special la etapa reținerii de facto.

De regulă, reprezentanții organului de urmărire penală și procurorii, la etapa reținerii, coordo-
nează, prin telefon, temeiurile și motivele reținerii, circumstanțele cazului.
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4.  INTERACȚIUNEA DINTRE PERSOANA REȚINUTĂ ȘI ALTE 
PERSOANE/SERVICII LA ETAPA REȚINERII

4.1. APĂRĂTORUL

Aspecte generale:
Pornind de la faptul că în tot cursul procesului penal bănuitul are dreptul să fie asistat de un 

apărător ales sau de un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, organul de urmărire 
penală este obligat să-i asigure acest drept, iar asistența urmează a fi calificată. Apărătorul participă 
obligatoriu când bănuitul este reținut, din momentul în care acestuia i s-a adus la cunoștință hotă-
rârea organului de urmărire penală cu privire la reținerea sa.

Organul de urmărire penală îi asigură bănuitului posibilitatea să-și exercite dreptul la apărare 
prin toate mijloacele și metodele care nu sunt interzise de lege. În caz de reținere, bănuitul e în drept 
să beneficieze de consultație juridică, în condiții confidențiale, din partea apărătorului până la înce-
putul primei audieri în calitate de bănuit.

În acest context, ofițerul de urmărire penală este obligat să asigure posibilitatea invitării unui 
avocat, fie la invitația bănuitului, fie la solicitarea altor persoane, cu consimțământul acestuia.

În cazul în care există o cerere sau solicitare de acordare a asistenței juridice calificate, organul de 
urmărire penală solicită desemnarea avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat de 
către coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată 
de Stat. În toate cazurile ofițerul de urmărire penală nu este în drept să recomande cuiva invitarea 
unui anumit apărător. Ofițerul de urmărire penală mai poate cere de la biroul de avocați înlocuirea 
apărătorului ales sau solicită oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Ga-
rantată de Stat substituirea avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat, în situația în 
care apărătorul ales nu poate să se prezinte în cazul reținerii bănuitului.

Organul de urmărire penală, timp de o oră după reținerea persoanei, solicită oficiului teritorial 
al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat sau unor alte persoane împuter-
nicite de acesta desemnarea unui avocat de serviciu pentru acordarea asistenței juridice de urgență. 
Solicitarea de a desemna un avocat de serviciu este prezentată în scris, inclusiv prin fax sau la tele-
fon.

Polițistul informează prin următoarele mijloace de comunicare ale unității de poliție: telefon, fax, 
poșta electronică e-mail.

Bănuitul reținut are dreptul să aibă întrevederi cu apărătorul său în condiții confidențiale, fără 
a se limita numărul și durata lor. Durata întrevederii în condiții de confidențialitate a persoanei 
reținute cu apărătorul său înainte de prima audiere se va înscrie, de asemenea, în procesul- verbal 
de aducere la cunoștință și de explicare persoanei reținute a drepturilor și obligațiilor bănuitului, 
indicându-se ora începerii și terminării întrevederii respective. Bănuitul poate renunța la apărător, 
dar acest lucru trebuie acceptat de către procuror. Legea interzice admiterea renunțării la apărător, 
în cazul în care ea este motivată prin imposibilitatea de a plăti asistența juridică sau este dictată de 
alte circumstanțe. Procurorul este în drept să nu accepte renunțarea bănuitului, învinuitului, incul-
patului la apărător, în cazul când bănuitul este reținut. În cazul în care persoana renunță la apărător, 
urmează să se facă mențiuni în procesul-verbal al aducerii la cunoștință și explicării drepturilor 
persoanei reținute, care vor fi confirmate prin semnăturile procurorului sau, respectiv, ale repre-
zentantului organului de urmărire penală, ale persoanei reținute și apărătorului.

Persoana reținută nu poate fi privată de dreptul de a participa la acțiunile de urmărire penală 
care sunt efectuate în prezența sa (cercetarea la fața locului, percheziția mijlocului de transport sau 
a domiciliului).

La rândul său, apărătorul are dreptul să cunoască esența bănuielii, să asiste la efectuarea de către 
organul de urmărire penală a acțiunilor procesuale cu participarea clientului său, precum și la toate 
acțiunile procesuale efectuate la solicitarea sa. Apărătorul, de asemenea, e în drept să aibă întreve-
deri cu bănuitul, fără a se limita numărul și durata lor. Procedura Standard stabilește că IDP asigură 



374. INTERACȚIUNEA DINTRE PERSOANA REȚINUTĂ 
ȘI ALTE PERSOANE/SERVICII LA ETAPA REȚINERII

posibilitatea acordării acestui drept într-un spațiu special amenajat și decent. Polițiștii nu pot par-
ticipa la întrevederile avocatului cu persoana privată de libertate. Aceștia supraveghează persoanele, 
fără a avea posibilitatea să audă conținutul convorbirilor.

Polițistul are obligația de a interveni între client și avocat atunci când una dintre părți solicită 
sau când situația dintre cele două părți escaladează și este tulburată liniștea și ordinea din spațiul 
IDP. Persoana privată de libertate poate redacta împreună cu avocatul său înscrisuri pe care să le 
folosească în interesul apărării sale sau pentru a reclama situații pe care le consideră nelegale. În-
scrisurile pot fi ridicate de avocat, după ce sunt verificate de polițist, fără a le citi, pentru a evita să 
iasă din spațiul de detenție alte obiecte nepermise. Avocatul poate veni în IDP însoțit de traducător/
interpret sau aceștia pot fi notificați ulterior, pentru a putea efectua traducerea/interpretarea discu-
țiilor dintre avocat și persoana privată de libertate. Persoanei private de libertate și/sau apărătorului 
li se permite necondiționat accesul la dosarul de detenție.

Potrivit PSOPI, se stabilește o interdicție pentru avocat de a avea acces în IDP cu mijloace de 
comunicare sau de înregistrare audio sau video. Acestea sunt lăsate în spații special amenajate și, 
ulterior, ridicate.

La audierea altor participanți incidenți procesului de reținere, organul de urmărire penală nu 
este în drept să interzică prezența avocatului invitat de persoana audiată în calitate de reprezen-
tant. Conversațiile trebuie să aibă loc în absența terților, în condițiidecente și absolut confidențiale. 
Polițiștii nu participă și nu asistă la aceste conversații, dar se află în imediata apropiere a încăperii 
unde se află persoana și apărătorul, pentru a interveni, dacă vreunadintre părți solicită. Pot păstra 
contactul vizual cu persoana reținută și avocatul său.

În mod evident, la discuțiile confidențiale pot participa și alte persoane, în funcție de calitatea 
persoanei reținute (străin - traducător, persoană cu dizabilități de vorbire – interpret, minor - pă-
rinte/tutore, bolnav psihic - reprezentant legal).

Persoanei reținute în flagrant delict i se permite, dacă solicită, să-și contacteze avocatul, în cazul 
în care cu participarea lui urmează să fie efectuată percheziția corporală sau percheziția mijlocului 
de transport. La solicitarea persoanei reținute, percheziția corporală sau a mijlocului de transport se 
întrerupe până la sosirea apărătorului, dar nu mai mult decât pentru 2 ore.

Persoana privată de libertate poate solicita polițiștilor să informeze avocatul că dorește să discute 
cu acesta și să informeze o persoană terță, desemnată, despre situația sa juridică și despre locul în 
care se află, fiind privată de libertate, în special dacă a fost transferată și nu a avut posibilitatea să 
informeze cu privire la acest fapt. Polițiștii vor informa imediat persoanele menționate. Realizarea 
acestui drept se consemnează în dosarul persoanei reținute.

Întrebare: Cât de repede este oferit un apărător la solicitarea organului care efectuează reținerea?
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Întrebare: Cât de des se întâmplă ca termenul de reținere să fie încălcat pe motiv că apărătorul 
a fost oferit cu întârziere?

Studiul asupra procedurii de desemnare a apărătorilor la solicitarea organului care efectuează 
reținerea relevă unele dificultăți. 11,1% dintre respondenți au indicat că desemnarea apărătorilor pe 
timpul zilei este realizată cu întârziere, 13,3% au indicat că desemnarea apărătorilor este problema-
tică pe timpul nopții, iar 26,6% au indicat că desemnarea apărătorilor în timpul zilelor de odihnă/
sărbătoare este mult mai problematică.

De asemenea, 2,3% din ofițerii de urmărire penală și 2,8% din procurori au indicat că termenul 
necesar pentru întocmirea procesului-verbal de reținere a fost încălcat pe motiv că apărătorii s-au 
prezentat foarte des cu întârziere. Alți 10,7% din ofițeri și 6,4% din procurori au menționat că întâr-
zierea avocaților a avut loc des.

Așadar, pentru a asigura prezența avocaților ,în timpul necesar , la organul de urmărire penală 
este necesar ca CNAJGS să instituie în acest sens un mecanism de control și asigurare a prezenței 
apărătorului mai eficient. Totodată, este necesar ca ofițerii de urmărire penală să fie încurajați pen-
tru a sesiza CNAJGS.

4.2. TRADUCĂTOR/INTERPRET

Aspecte generale
Persoana care nu posedă sau nu vorbește limba română are dreptul să ia cunoștință de toate ac-

tele și materialele dosarului, să vorbească în fața organului de urmărire penală prin interpret. Actele 
procedurale ale organului de urmărire penală se înmânează bănuitului, învinuitului, inculpatului, 
fiind traduse în limba lui maternă sau în limba pe care acesta o cunoaște, în modul stabilit de cod.

Așadar, în cadrul procedurii de reținere a persoanei polițistul care dispune sau coordonează re-
ținerea, sub autoritatea procurorului, solicită traducătorului/interpretului, după caz, să însoțească 
persoana reținută la unitatea spitalicească și la IDP, pentru a putea asigura traducerea convorbirilor 
cu persoana reținută până la momentul în care personalul IDP dispune plasarea într-o cameră de 
detenție. La solicitarea șefului escortei, traducătorul poate însoți escorta.

La fel, în cazul plasării persoanei reținute în izolator, polițistul solicită traducătorului/interpre-
tului să traducă/interpreteze discuțiile purtate cu persoana reținută. Dacă traducătorul/interpretul 
nu a însoțit escorta, poate fi solicitat să se prezinte la IDP, utilizând datele de contact din fișa de 
cunoaștere a persoanei.
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Polițistul nu este în drept să efectueze traduceri sau interpretări ale declarațiilor persoanei cer-
cetate.

Întrebare: Cât de des se întâmplă, în practică, ca audierile în limba rusă să fie realizate de către 
șefi de sub-diviziuni din cauza lipsei traducătorului?

Diagrama corespunde Tabelului 4a din Anexa 4 (date dezagregate).
După cum se observă, când persoana reținută cunoaște doar limba rusă, de regulă, ofițerii de 

urmărire penală nici nu apelează la interpret/traducător. Chiar dacă Procedura Standard de Ope-
rare pentru reținere îi interzice polițistului să efectueze traduceri sau interpretări ale declarațiilor 
persoanei cercetate, ofițerii de urmărire penală sunt impuși de circumstanțe de a efectua de sine 
stătător traducerea. Aceasta deoarece serviciile de traducere, de regulă, sunt cu plată, iar unele in-
spectorate fie că nu dispun de resurse, fie că nu au încheiate contracte cu birourile de traducere. În 
aceste cazuri unii ofițeri de urmărire penală apelează la persoanele cunoscute.

Întrebare: Cât de des se întâmplă ca traducerile, în practică, să fie efectuate fără plată de către 
traducători cunoscuți cu polițiștii, la rugămintea acestora din urmă?

Diagrama corespunde Tabelului 4b din Anexa 4 (date dezagregate)
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O altă problema care se distinge din sondajul realizat este că, din lipsa posibilității de contractare 
a unui traducător de limba rusă, unii șefi ai organelor de urmărire penală și unii ofițeri de urmărire 
penală sunt nevoiți să realizeze audierile de sine stătător în limba rusă. Astfel de practici au fost con-
statate ca fiind foarte dese/de fiecare dată de către 28,9% – 33,3% din respondenți, des - în proporție 
de 24,4%-27%, rar - în proporție de 23,3% – 28,9%.

Mai mult decât atât, în practică există cazuri când traducerile sunt efectuate fără plată de către 
traducători cunoscuți cu polițiștii, la rugămintea celor din urmă, fapt care poate să genereze anumi-
te suspiciuni în legătură cu corectitudinea și imparțialitatea traducătorilor/interpreților (a se vedea 
tabelul nr. 29 și figura nr.27). Astfel, peste 21% din respondenți au indicat că recurg foarte des sau de 
fiecare dată la astfel de practici, între 24,5% – 32,2% din respondenți recurg des, iar 9,7% – 19,9% din 
respondenți - rar.

Așadar, este necesar de reevaluat mecanismul de atragere a traducătorilor/translatorilor în pro-
cesul penal. Ca soluție intermediară se impune ca IGP să încheie contracte de prestare a serviciilor 
de traducere/interpretare pe parcursul a 24 ore.

4.3. ASISTENȚA MEDICALĂ

Aspecte generale
Codul de Procedură Penală expres prevede că aplicarea de către organele competente a măsurilor 

de constrângere față de persoană se admit numai în cazurile și în modul strict prevăzute de lege.
Bănuitul are dreptul să înainteze cereri privind asistența medicală independentă imediat după 

reținere sau după ce i s-a adus la cunoștință hotărârea de aplicare a măsurii preventive, să aibă acces 
la examinare și la asistență medicală independentă, inclusiv pe cont propriu. De asemenea, în caz 
de audiere a persoanelor grav bolnave, durata audierii se stabilește, ținând cont de indicațiile medi-
cului.

Examinarea medicală a persoanelor aflate în custodia statului se efectuează în lipsa angajaților 
statului, fapt care rezultă din Protocolul de la Istanbul.

Drept excepție poate servi cererea personalului medical întru asigurarea securității acestuia. În 
acest caz, prezența gardienilor poate fi acceptată doar pentru câmpul vizual, nu și cel auditiv. După 
ce a fost realizat actul medical, persoanei îi sunt aplicate cătușele, dacă medicul nu consideră că îi 
pot fi afectate eventualele tratamente (în cazul în care se află cu perfuzie, sondă etc).

Fișa medicală este pusă la dispoziția escortei, într-un plic închis. Tratamentul prescris estepus la 
dispoziția escortei, fără a fi lăsat asupra persoanei escortate. Escorta părăsește unitatea spitaliceas-
că după ce controlează corporal persoana, pentru a se asigura că nu a sustras anumite bunuri. Fișa 
medicală și tratamentul medical prescris sunt imediat transmise de escortă personalului IDP.

În situația în care personalul medical dispune internarea persoanei private de libertate, șeful es-
cortei anunță conducătorul subdiviziunii polițienești și organul de urmărire penală pentru a fi luate 
măsurile de pază în spital. Escorta asigură paza persoanei, până când este înlocuită de alți polițiști.

Conducătorul subdiviziunii polițienești care a dispus escortarea desemnează un polițist care să 
cerceteze spațiile în care este internată persoana și să evalueze necesarul de polițiști pentru asi-
gurarea pazei. Polițistul desemnat aduce la cunoștința pazei spitalului, cât și personalului medical 
curant că programul de vizite trebuie respectat. Nu sunt admise în clădire persoane înarmate. În caz 
de necesitate, poate fi adaptat sistemul de pază al spitalului.

Polițistul desemnat comunică personalului medical care intră în contact cu persoana internată 
să nu îi pună la dispoziție mijloace de comunicare, arme albe sau de foc, să nu îi faciliteze acesteia 
transmiterea de informații către terți și să nu permită accesul niciunei persoane la persoana inter-
nată fără acordul șefului escortei.

Persoanei private de libertate și internate i se aprobă să primească, cu avizul medicului curant, 
rețeta necesară tratamentului și hrană, potrivit normelor de sănătate publică, atunci când spitalul se 
află în imposibilitatea de a le asigura. Polițiștii care asigură paza/escortarea persoanei în spital sunt 
prezenți în locațiile cele mai apropiate de persoana privată de libertate. În situația în care accesul nu 
este permis publicului în spațiul în care este cazată persoana, ei vor asigura paza în afara spațiului 



414. INTERACȚIUNEA DINTRE PERSOANA REȚINUTĂ 
ȘI ALTE PERSOANE/SERVICII LA ETAPA REȚINERII

interzis, dar în imediata sa apropiere. Polițiștii care asigură paza poartă echipamentele de protecție 
puse la dispoziție de spital, dacă normele sanitare o impun.

Instituțiile medicale asigură mijlocul de transport și asistența medicală în timpul escortei per-
soanelor bolnave private de libertate, pe bază de Acorduri de colaborare.

Persoanele bolnave de boli transmisibile și persoanele ce suferă de dereglări psihice private de 
libertate sunt transportate sub escortă separat de persoanele sănătoase.

Polițiștii care asigură escorta persoanelor bolnave de boli contagioase au obligația să poarte echi-
pament de protecție, pus la dispoziție de instituția medicală, potrivit Acordului de colaborare înche-
iat de Inspectoratul General al Poliției și ministerul de resort.

În momentul constituirii escortei unei persoane bolnave, șeful escortei anunță instituția care a 
solicitat prezența persoanei private de libertate că aceasta reprezintă un pericol (fără a spune care 
este boala transmisibilă) sau este o persoană vulnerabilă (traume, fracturi, se deplasează asistat 
etc.), după caz.

La plasarea persoanei reținute în Izolatorul de detenție preventivă, aceasta beneficiază, de ase-
menea, de dreptul la asistență medicală. Persoana reținută poate beneficia de serviciile de asistență 
medicală privată din cont propriu sau, dacă este de acord, din contul terților. Asistența medicală 
poate fi acordată în prezența traducătorului/interpretului. La realizarea actului medical poate fi so-
licitată prezența unui membru al asistenței diplomatice, care să asigure suport, dacă nu există po-
sibilitatea traducerii. Medicamentele persoanei private de libertate sunt inventariate din momentul 
administrării și sunt păstrate într-un loc special care să respecte cerințele farmaceutice de păstrare 
– uscat, ferit de razele soarelui. Medicamentele sunt însoțite de prescripție medicală (rețetă) și sunt 
păstrate în blistere sau recipiente sigilate.

Medicamentele trebuie să fie cu termen de valabilitate neexpirat. Persoana poate avea acces la 
medicamentele sale, conform rețetei prescrise, este scoasă din cameră și condusă la locul de păstrare 
a medicamentelor. Își administrează medicamentele prescrise și este condusă înapoi în cameră.

Se interzice stocarea medicamentelor în camera de detenție. Medicii pot prescrie o alimentație 
diferită de cea servită în mod curent. IDP asigură hrana necesară persoanei, potrivit dispozițiilor 
medicale. Când se află în imposibilitatea de a servi o astfel de alimentație, persoanelor private de 
libertate li se permite să o primească de la terți.

Polițistul menționează în procesul-verbal de reținere starea fizică a persoanei reținute, plângerile 
referitoare la starea sănătății sale, dacă formulează astfel de plângeri, și cererea de a avea acces la un 
examen medical. Persoana reținută beneficiază de secretul actului medical, polițiștii care au acces 
la aceste informații sunt obligați să păstreze caracterul confidențial. Asistența medicală este reali-
zată și prin constatări medico-legale sau expertize medicale, atunci când sunt identificate posibile 
vătămări corporale, pentru a fi constatată originea și caracterul vătămărilor. În situația în care per-
soana reținută acuză dureri puternice sau deteriorarea rapidă a stării de sănătate, polițiștii apelează 
telefonic Serviciul medical de urgență. În funcție de dispozițiile cadrelor medicale, persoana este 
escortată la unitatea spitalicească indicată sau este așteptată o echipă medicală de intervenție.

O atenție sporită urmează să se acorde persoanelor reținute în privința cărora sunt suspiciuni că 
suferă de tulburări psihice. În acest sens, Procuratura Generală a elaborat unele instrucțiuni.

Așadar, în situația în care apar suspiciuni că persoana reținută suferă de tulburări psihice și sunt 
prezente fapte și împrejurări din care rezultă îndoiala privind starea sa de responsabilitate, datorită 
comportamentului pe care-l prezintă la reținere sau în detenția provizorie (ex., este agresiv și nea-
decvat, are gesturi demonstrative, este emoțional instabil, are expresii alogice și neclare, orientare 
deviată în timp și spațiu, modificare de personalitate, sindrom de sevraj etc.), a modului de comi-
tere a infracțiunii sau datorită unor informații parvenite cu privire la aflarea la evidența medicului 
psihiatru sau cu privire la internări anterioare în instituții medicale cu profil psihiatric etc., nu se va 
efectua adresarea cu demers în vederea arestării preventive/la domiciliu.

Procurorul de caz, asigură, în interiorul termenului de 48 de ore de la reținere, administrarea de 
înscrisuri, declarații, documente medicale etc. cu privire la asistența psihiatrică anterioară, precum 
și, după caz, imediat va solicita prezența la locul deținerii a echipei medicale, eventual specializa-
te, pentru examinarea medicală și stabilirea necesității unui eventual examen medical de profil, în 
vederea constatării existenței de tulburări psihice, necesității de acordare a asistenței psihiatrice și 
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tipului acesteia, ceea ce ar confirma, de asemenea, prezumția rezonabilă cu privire la starea de sănă-
tate a reținutului. Concomitent, pe caz va fi dispusă de urgență expertiza medico-legală psihiatrică, 
iar judecătorului de instrucție îi va fi înaintat imediat un demers, în condițiile art.152 din Codul de 
Procedură Penală, pentru internarea în instituția medicală pentru efectuarea acestei expertize.

La escortarea persoanei reținute polițistul are, la fel, anumite obligații ce țin de contactarea ser-
viciilor medicale. În situația în care personalul medical dispune internarea persoanei private de li-
bertate, șeful escortei anunță conducătorul subdiviziunii polițienești și organul de urmărire penală 
pentru a fi luate măsurile de pază în spital. Escorta asigură paza persoanei, până când este înlocui-
tă de alți polițiști. Conducătorul subdiviziunii polițienești care a dispus escortarea desemnează un 
polițist care să cerceteze spațiile în care este internată persoana și să evalueze necesarul de polițiști 
pentru asigurarea pazei. Polițistul desemnat aduce la cunoștința pazei spitalului, precum și perso-
nalului medical curant că programul de vizite trebuie respectat. Polițistul desemnat comunică per-
sonalului medical care intră în contact cu persoana internată să nu îi pună la dispoziție mijloace de 
comunicare, arme albe sau de foc, să nu îi faciliteze acesteia transmiterea de informații către terți și 
să nu permită accesul niciunei persoane la reținutul internat, fără acordul șefului escortei. Polițiștii 
care asigură paza/escortarea persoanei în spital sunt prezenți în locațiile cele mai apropiate de per-
soana privată de libertate. În situația în care accesul nu este permis publicului în spațiul în care este 
cazată persoana, ei vor asigura paza în afara spațiului interzis, dar în imediata sa apropiere. Poli-
țiștii care asigură paza poartă echipamentele de protecție puse la dispoziție de spital, dacă normele 
sanitare o impun.

Instituțiile medicale asigură mijlocul de transport și asistența medicală în timpul escortei per-
soanelor bolnave private de libertate, pe bază de Acorduri de colaborare. Persoanele bolnave de boli 
transmisibile și persoanele ce suferă de dereglări psihice private de libertate sunt transportate sub 
escortă separat de persoanele sănătoase. Polițiștii care asigură escorta persoanelor bolnave de boli 
contagioase au obligația să poarte echipament de protecție, pus la dispoziție de instituția medi-
cală, potrivit Acordului de colaborare încheiat între Inspectoratul General al Poliției și ministerul 
de resort. În momentul constituirii escortei unei persoane bolnave, șeful escortei anunță instituția 
care a solicitat prezența persoanei private de libertate că aceasta reprezintă un pericol (fără a spune 
care este boala transmisibilă) sau este o persoană vulnerabilă (traume, fracturi, se deplasează asistat 
etc.), după caz.

Dacă pe parcursul reținerii a fost folosită forța, persoana împotriva căreia a fost folosită este pre-
zentată unui lucrător medical. Dacă persoana acuză dureri și afirmă că starea de sănătate s- a înrău-
tățit, este apelat Serviciul medical de urgență. Conform dispozițiilor lucrătorului medical, persoana 
este prezentată la o unitate spitalicească sau este așteptată ambulanța pentru a interveni.

De asemenea, persoana reținută este supusă imediat examenului medical la intrarea și la ieșirea 
din locul de detenție, precum și la cerere, inclusiv pe cont propriu, pe toată perioada detenției. Exa-
menul medical se efectuează în condiții de confidențialitate.

Lucrătorii medicali la nivelul asistenței medicale de urgență prespitalicească, asistenței medica-
le primare, asistenței medicale specializate de ambulatoriu și asistenței medicale spitalicești sunt 
obligați să asigure transmiterea către procuror a plângerilor, declarațiilor sau a altor informații des-
pre pretinse fapte de tortură, tratament inuman sau degradant admis de polițiști în procesul reține-
rii, imediat, dar nu mai târziu de 24 ore, indiferent de faptul dacă au anunțat sau nu șeful instituției 
de detenție.

Când persoana privată de libertate reclamă înrăutățirea stării de sănătate, la plasarea acesteia în 
izolator polițiștii apelează telefonic Serviciul medical de urgență. În funcție de indicațiile primite 
de la personalul medical, polițiștii prin escortă prezintă persoana personalului medical indicat sau 
așteaptă sosirea echipei medicale de urgență.

Asistența personalului medical este solicitată și în cadrul percheziției. Dacă există suspiciuni cu 
privire la faptul că persoana ascunde în locuri intime diverse obiecte, controlul va fi efectuat de către 
personalul medical. Rezultatul verificării este menționat de polițiști într-un proces-verbal, pe care 
îl vor pune la dispoziția organelor de urmărire penală și, în mod succint, se va face mențiunea de 
rigoare în Fișa de cunoaștere a persoanei.
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Problema asistenței medicului este deosebit de importantă, în joc fiind pus un drept absolut, pro-
tejat de art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. De aceea, s-a încercat să se constate 
dacă toate persoanele reținute sunt examinate de către medic la plasarea acestora în izolator.

Întrebare: A câta parte dintre reținuți nu sunt examinați de către un medic/felcer la intrarea/
ieșirea din izolatorul de detenție provizorie?

Legea procesual penală prevede o obligație de a constata starea de sănătate a persoanei reținute, 
iar dacă la reținere se stabilește prezența unor vătămări sau leziuni corporale ale persoanei reținute, 
persoana care efectuează urmărirea penală neîntârziat îl va informa pe procuror, care va dispune 
imediat efectuarea unei constatări medico-legale sau, după caz, a unei expertize judiciare medi-
co-legale pentru a constata originea și caracterul vătămărilor sau leziunilor.

În conformitate cu alin. (2) art. 175 (1) din Codul de executare, persoana reținută până la 72 de ore, 
ca măsură procesuală de constrângere, trebuie să fie supusă imediat examenului medical la intrarea 
și la ieșirea din locul de detenție, precum și la cerere, inclusiv pe cont propriu, pe toată perioada 
detenției.

Din rezultatele obținute derivă o constatare alarmantă că mai mult de jumătate din respondenți 
- șefi de subdiviziuni au menționat că niciunul dintre reținuți nu este examinat de către un medic/
felcer la intrarea/ieșirea din izolatorul de detenție provizorie. Acest fapt poate avea consecințe grave, 
îndeosebi atunci când persoana are o maladie care nu neapărat se manifestă prin semne vizibile, iar 
plasarea în izolator poate duce și la decesul acesteia. Așadar, 35,8% din ofițerii de urmărire penală și 
44,0% din procurori au indicat că niciuna dintre persoanele reținute nu este supusă imediat exame-
nului medical la intrarea și la ieșirea din locul de detenție. Între 23,2% și 23,3% dintre participanții 
la sondaj au indicat că doar o mica parte din reținuți este supusă imediat examenului medical la 
intrarea și la ieșirea din locul de detenție.

Concluzie: conducerea poliției urmează să instituie un mecanism de control al persoanelor reținute su-
puse examenului medical la intrarea și la ieșirea din locul de detenție. De asemenea, având în vedere că 
felcerii nu activează pe parcursul a 24 ore, recomandăm să se încheie contracte de prestare a acestor servicii 
de către instituțiile medicale.
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Întrebare: Cât de des, în practică, persoana reținută care acuză probleme de sănătate este escor-
tată la Spitalul de Urgență sau la o altă instituție medicală pentru a fi examinată de către un medic?

În cadrul cercetărilor s-a constatat, de asemenea, că în majoritatea subdiviziunilor în care acti-
vează organul de urmărire penală nu sunt încheiate contracte de prestare a serviciilor de asistență 
medicală de urgență pentru persoanele reținute. În caz de necesitate, persoanele reținute sunt exa-
minate de către angajații serviciilor medicale de urgență.

Există cazuri în care reținuții nu sunt examinați de fiece dată (inclusiv în timpul nopții sau în 
zilele nelucrătoare) de către un medic/felcer la intrarea/ieșirea din izolatorul de detenție provizorie.

Reținutul, de obicei, este escortat la Spitalul de Urgență sau la o altă instituție medicală pentru a 
fi examinat de către un medic și acest lucru creează dificultăți.

În ceea ce privește apelarea la serviciu de urgență, în cazul când persoana acuză probleme de 
sănătate, situația pare mai bună. Cu toate acestea, și în acest caz reiterăm obligațiile pozitive de a 
asigura sănătatea persoanelor aflate în custodie, ceea ce ar însemna apelarea la serviciul de urgență 
nu neapărat doar în cazul în care persoana acuză, dar și atunci când serviciu de pază are temei rezo-
nabil de a presupune că aceasta are probleme de sănătate.

Din materialele sondajului rezultă că exercitarea acestui drept nu este respectat întocmai în ca-
drul procesului penal. De altfel, 4,8% din ofițerii de urmărire penală și 0,8% din procurori au indicat 
că reținutul care acuză probleme de sănătate nu este niciodată escortat la Spitalul de Urgență sau la 
o altă instituție medicală pentru a fi examinat de către un medic, iar 18,6% – 20,2% din respondenți 
au indicat că persoanelor reținute rar le este asigurat acest drept.
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Întrebare: Cât de ușor este să fie asigurată prezența medicului psihiatru în cazul reținerii per-
soanelor aflate la evidența medicului psihiatru?

Cea mai mare parte dintre respondenți au menționat că asigurarea prezenței medicului psihia-
tru, în cazul reținerii persoanelor aflate la evidența medicului psihiatru, este dificilă și foarte difici-
lă. Așadar, 37,4% din ofițerii de urmărire penală și 30,7% din procurori au menționat că este foarte 
dificil de asigurat prezența medicului psihiatru în cazul reținerii persoanelor aflate la evidența me-
dicului psihiatru; între 34,5% – 47,1% din respondenți au indicat că acestă activitate este dificilă.

Prin urmare, conducerea IGP și procurorii urmează să instituie un mecanism viabil de control a 
respectării dreptului persoanei reținute de a avea acces la examinare și la asistență medicală inde-
pendentă, inclusiv pe cont propriu. În acest sens, se recomandă încheierea contractelor cu instituți-
ile medicale specializate care vor putea presta astfel de servicii pe parcursul a 24 ore.

4.4. RUDELE ȘI ALTE PERSOANE /INSTITUȚII

Aspecte generale
Persoanele reținute au dreptul să anunțe imediat, prin intermediul organului de urmărire penală, 

rudele sau o altă persoană, la propunerea sa, despre faptul reținerii și despre locul deținerii. Rudele 
apropiate sunt copii, părinți, înfietori, înfiați, frați și surori, bunici, nepoți. La reținere, persoana 
care a întocmit procesul-verbal de reținere, imediat, dar nu mai târziu de 6 ore, este obligată să-i 
ofere posibilitate persoanei reținute să anunțe una din rudele apropiate sau o altă persoană, la pro-
punerea reținutului, despre locul unde acesta este deținut sau să o anunțe personal.

În cazul în care persoana reținută este cetățean al unui alt stat, despre reținere este informată 
ambasada sau consulatul acestui stat, dacă persoana reținută o solicită. Dacă persoana reținută este 
militar, este informată unitatea militară, în care ea își îndeplinește serviciul militar, sau centrul mi-
litar unde este la evidență, precum și rudele. În cazul în care, în urma reținerii persoanei, rămân fără 
supraveghere minori sau alte persoane pe care le are la întreținere ori bunurile acesteia, organul de 
urmărire penală este obligat să ia măsuri de ocrotire.

Despre reținerea minorului se înștiințează imediat părinții sau alți reprezentanți legali ai mino-
rului, fapt care se consemnează în procesul-verbal de reținere.

În cazuri excepționale, când Inspectoratul de Poliție nu are posibilitatea tehnică, informarea poa-
te fi făcută prin intermediul altor mijloace de comunicare care, ulterior, vor fi confirmate. Persoana 
reținută comunică datele de contact ale persoanei pe care dorește să o informeze polițistul cu privire 
la reținerea sa. Dovada informării o poate constitui procesul-verbal întocmit sau confirmarea de 
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recepționare a mesajelor din partea destinatarului. Dacă destinatarul nu poate fi contactat prin mij-
loacele de comunicare, polițistul solicită subdiviziunii de Poliție, în raza căreia domiciliază persoana 
ce trebuie informată, să îi transmită această informare. Polițiștii din cadrul acestei subdiviziuni de 
Poliție se deplasează la adresa la care locuiește persoana și îi transmit informația, în cel mai scurt 
timp. Aceștia vor întocmi un proces-verbal care atestă transmiterea informării cu privire la reținere, 
identitatea persoanei, fapta de care este bănuită, adresa subdiviziunii polițienești unde au loc in-
vestigațiile, gradul și numele ofițerului de urmărire penală care desfășoară urmărirea penală pe caz. 
Procesul-verbal este semnat de persoana care primește informarea. Procesul-verbal este transmis, 
în aceeași zi, ofițerului de urmărire penală care a solicită întreprinderea acestei acțiuni.

O altă obligație a organului de urmărire penală este de a anunța, după caz, traducătorul/inter-
pretul, în lipsa părinților sau tutorelui minorului reținut, după caz, serviciile de asistență socia-
lă, reprezentantul legal. Ofițerul de urmărire penală informează Oficiul diplomatic (Ambasada sau 
Consulatul) cu privire la reținerea persoanei cetățean străin, dacă aceasta solicită să fie informat.

Întrebare: Instituția oferă mijloace necesare pentru a asigura comunicarea cu rudele deținuți-
lor?

Din materialele sondajului se constată că instituțiile de resort nu pun la dispoziția organelor de 
urmărire penală mijloacele tehnice necesare pentru a asigura informarea rudelor sau terților despre 
reținere. 21,3% dintre ofițeri și 16,4% din procurori au menționat că aceste mijloace deloc nu sunt 
disponibile, alți 21,5% – 16,4% dintre respondenți au indicat că aceste mijloace mai degrabă nu sunt 
disponibile.

Prin urmare, conchidem că polițiștii și procurorii utilizează telefoanele lor personale pentru rea-
lizarea atribuțiilor de serviciu, existând un risc ca aceștia să fie bănuiți că au telefonat cu alte scopuri 
rudelor persoanelor reținute.

Concluzie: se impune dotarea procurorilor și polițiștilor cu telefoane mobile de serviciu pentru a asigura 
informarea rudelor despre reținerea persoanei.
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Întrebare: De regulă, cel mai des rudele sau alte persoane indicate de persoana reținută sunt 
anunțate despre reținere de către bănuit/învinuit sau de către ofițerul de urmărire penală/procu-
ror?

Potrivit sondajului, ofițerii de urmărire penală, în proporție de 38,3% au indicat că anunță per-
sonal rudele sau alte persoane despre reținere, iar 55,6% au stipulat că oferă această posibilitate bă-
nuitului sau învinuitului. În cazul procurorilor aceste proporții diferă, 54,7% au indicat că personal 
anunță rudele sau alte persoane despre reținere, iar 55,6% au stipulat că oferă această posibilitate 
bănuitului sau învinuitului.

În consecință, se impune următoarea Concluzie: necesitatea modificării și completarea prevederilor p. 
12) alin. (2) art. 64, p. 13) alin. (2) art. 66 și alin. (1) art. 173, pentru a exclude interpretările în ceea ce pri-
vește modalitatea de anunțare a rudelor privind reținerea, și mai ales despre cine anume trebuie să anunțe 
despre aceasta. Pentru moment, din textul legii reiese că informarea rudelor despre reținere se face prin 
intermediul organului de urmărire penală (adică nemijlocit de către) sau nemijlocit de către reținut;

Dreptul de a acorda posibilitate persoanei reținute să anunțe una din rudele apropiate sau o altă 
persoană despre locul unde este deținută impune obligativitatea pozitivă a autorităților de a asigura 
poliția cu sursele și echipamente necesare. Prin urmare, problemele legate de resurse nu pot fi puse 
pe seama persoanei reținute. Nu în toate inspectoratele de poliție există aparate de telefonat, special 
destinate acestui scop. În multe cazuri ofițerii de urmărire penală utilizează telefoanele personale în 
acest scop. Evident că această problemă poate fi soluționată fără eforturi și cheltuieli considerabile.
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Întrebare: Cât de ușor este să fie asigurat un reprezentant (tutela/curatela, psiholog, asistent 
social) atunci când este reținut un minor, părinții căruia lipsesc?

69,0% din ofițerii de urmărire penală și 77,7% din procurori au confirmat că instituțiile în care 
activează nu au dezvoltate mecanisme sau încheiate contracte de invitare la reținerea minorilor a 
pedagogilor sau psihologilor, existând astfel pericolul de a fi încălcate prevederile legale care prevăd 
atragerea acestor persoane în procesul penal.

66, 9% dintre ofițeri și 54,7% dintre procurori afirmă că asigurarea prezenței tutelei, curatelei, 
psihologului și asistentului social este foarte dificilă în zilele de odihnă sau în zilele de sărbătoare. 
Alți 63,4% dintre ofițeri și 55,2% dintre procurori au indicat că atragerea înproces a subiecților men-
ționați este foarte dificilă pe timpul nopții. Dificultatea atragerii acestor subiecți în proces pe timp 
de zi variază între 38,9% și 40,4%.

Concluzie: se recomandă conducerii poliției și organelor procuraturii să dezvolte un mecanism viabil de 
invitare a pedagogilor, psihologilor, tutelei, curatelei și asistentului social în procesul penal, pe parcursul 
a 24 ore.

4.5. PEDAGOG, PSIHOLOG

Aspecte generale
Normele procesual penale indică asupra obligativității participării pedagogului sau psihologului 

la audierea minorului. În ceea ce privește reținerea, este omisă indicarea imperativă de participare 
a acestor subiecți. Cu toate acestea, în activitatea practică, în procesul de reținere a minorului este 
invitat un pedagog sau psiholog, îndeosebi atunci când lipsesc părinții. Normele procesual penale 
nu definesc termenul de pedagog sau psiholog, acesta nici nu este prevăzut în categoria subiecților 
procesuali, cum este, spre exemplu, interpretul sau specialistul, etc. Această incertitudine creează 
probleme serioase la identificarea persoanei care are dreptul să participe în calitate de pedagog sau 
psiholog și statutul acesteia. Unica normă care vizează atribuțiile pedagogului este cea de la art. 479 
alin ( 3) din CPP, care menționează că pedagogul sau psihologul este în drept, cu consimțământul or-
ganului de urmărire penală, să pună întrebări minorului, iar la sfârșitul audierii, să ia cunoștință de 
procesul-verbal sau, după caz, de declarațiile scrise ale minorului și să formuleze observații în scris 
referitor la plenitudinea și corectitudinea înscrierii lor. Aceste drepturi sunt explicate pedagogului 
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sau psihologului înainte de începerea audierii minorului, despre care se face mențiune înprocesul- 
verbal respectiv.

Prin urmare, la nivel legislativ sunt necesare unele completări ale CPP în acest sens.

Întrebare: Subdiviziunea în care activați are dezvoltate mecanisme sau încheiate contracte de 
invitare a pedagogilor, psihologilor la reținerea minorilor?

Și în acest caz se constată o situație proastă. Acest lucru se datorează și faptului că normele pro-
cesual penale nu definesc noțiunea de pedagog sau psiholog, iar participarea specialistului în acest 
domeniu deseori este una formală.
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5.   
LOGISTICĂ

Întrebare: În ce măsură subdiviziunea în care activați dispune de următoarele dispozitive? 

Diagrama corespunde Tabelului 5a din Anexa 5 (date dezagregate)

Diagrama corespunde Tabelelor 5b și 5c din Anexa 5 (date dezagregate)

În alin. (2) art. 9 al Legii privind statutul ofițerului de urmărire penală este stipulat că conducă-
torul instituției în cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală, conducătorul subdivi-
ziunii teritoriale sunt obligați să întreprindă măsuri de asigurare a ofițerului de urmărire penală 
cu mijloace tehnico-materiale necesare activității lui operative, exercitării atribuțiilor care îi revin, 

OFIȚERI DE URMĂRIRE PENALĂ

NȘ/NRDelocNesatisfăcătorSatisfăcător Pe deplin

Transport specializat pentru 
transportarea reținuților

Personal de escortă

Telefoane de serviciu

Camere de prezentare spre recunoaștere 
a bănuiților/învinuiților reținuți

Alimentare centralizată a reținuților 
aduși la acțiuni de urmărire penală

Spațiu în IP unde să aștepte persoanele reținute 
până la începerea acțiunilor de urmărire penală

Camere de întrevedere con�dențială 
a apărătorilor cu clienții

Camere de audieri dotate 
cu tehnică audio-vizuală 

Blocuri sanitare dotate cu utilaj necesar 
persoanelor reținute cu dizabilități

 33.9% 33.5% 13.4% 17.8% 1.5%

 34.5% 26.4% 14.9% 21.3% 2.9%

 27.8% 24.5% 14.6% 29.5% 3.6%

 19.0% 29.5% 20.3% 28.5% 2.7%

 17.2% 20.3% 15.3% 42.5% 4.8%

 14.0% 23.0% 18.4% 42.1% 2.5%

 13.0% 17.2% 20.7% 46.7% 2.5%

 7.7% 12.3% 12.6% 63.4% 4.0%

 5.2% 8.4% 17.6% 65.3% 3.6%

PROCURORI

NȘ/NRDelocNesatisfăcătorSatisfăcător Pe deplin

Telefoane de serviciu

Spațiu în IP unde să aștepte persoanele reținute
până la începerea acțiunilor de urmărire penală

Personal de escortă

Transport specializat pentru
transportarea reținuților

Camere de întrevedere con�dențială
a apărătorilor cu clienții

Camere de prezentare spre recunoaștere
a bănuiților/învinuiților reținuți

Alimentare centralizată a reținuților aduși
la acțiuni de urmărire penală

Camere de audieri dotate
cu tehnică audio-vizuală 

Blocuri sanitare dotate cu utilaj necesar
persoanelor reținute cu dizabilități

 29.7% 30.7% 13.6% 18.7% 7.4%

 15.1% 34.8% 20.5% 23.8% 5.9%

 20.5% 29.2% 12.0% 32.5% 5.9%

 19.7% 28.1% 12.5% 36.1% 3.6%

 15.3% 24.8% 14.1% 40.7% 5.1%

 10.7% 25.1% 19.4% 36.8% 7.9%

11.0% 23.3% 12.8% 47.1% 5.9%

5.9% 14.8% 18.2% 53.5% 7.7%

4.1% 12.0% 16.4% 59.8% 7.7%
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să contribuie la completarea funcțiilor de ofițeri de urmărire penală și la asigurarea perfecționării 
profesionale și ridicării prestigiului activității lor.

Cu toate acestea, în sondaj ofițerii de urmărire penală au indicat următoarele:
•	 	că nu dispun de transport specializat pentru transportarea reținuților (17,8% - deloc; 13,4% - 

nesatisfăcător);

•	 	nu dispun de personal de escortă (21,3% - deloc; 14,9% - nesatisfăcător);

•	 	nu dispun de telefoane de serviciu ( 29,5% - deloc; 14,6% - nesatisfăcător);

•	 	nu au camere de prezentare spre recunoaștere (28,5% - deloc; 20,3% - nesatisfăcător);

•	 	nu există spațiu de așteptare pentru persoanele reținute până la începerea acțiunilor de urmă-
rire penală (42,1% - deloc; 18,4% - nesatisfăcător);

•	 	nu există camere de întrevedere confidențială a apărătorilor cu clienții ( 46,7% - deloc; 20,7% - 
nesatisfăcător);

•	 	nu există camere de audieri dotate cu tehnică audio și video (63,4% - deloc; 12,6% - nesatisfăcător);

•	 	nu există blocuri sanitare dotate cu utilaj necesar persoanelor cu handicap fizic reținute (65,3% 
- deloc; 17,6% - nesatisfăcător)

Concluzie: conducătorii subdiviziunilor polițienești în cadrul cărora activează ofițeri de urmărire pena-
lă urmează să întreprindă măsuri în vederea rezolvării problemelor abordate.

Așadar, printre probleme generale de logistică au fost scoase în evidență mai multe probleme 
specifice:

•	 există problema lipsei de spațiu în IP, unde să aștepte persoanele reținute până la începerea 
acțiunilor de urmărire penală (motivul fiind lichidarea celulelor de așteptare);

•	 lipsa subdiviziunilor de escortă, fiind implicați alți angajați;

•	 lipsa transportului specializat pentru transportarea reținuților;

•	 lipsa camerelor de întrevedere confidențială a apărătorilor cu clienții;

•	 reținuții aduși la acțiuni de urmărire penală pentru toată ziua nu sunt alimentați centralizat;

•	 persoanele aduse sunt alimentate din sursele ofițerilor de urmărire penală, ale ofițerilor de 
investigații sau ale rudelor.



52 INTERACȚIUNEA DINTRE OFIȚERII 
DE URMĂRIRE PENALĂ ȘI PROCURORI 
LA ETAPA REȚINERII

CONCLUZII
În urma efectuării cercetării, s-au conturat anumite concluzii care ar putea fi utile în elaborarea 

recomandărilor de perfecționare a garanțiilor procesuale la etapa reținerii.

Problematica interacțiunii Ofițerilor de Urmărire Penală cu Procurorii, dar și cu alți subiecți care par-
ticipă la reținere nu a fost analizată serios la nivel interinstituțional, iar problemele nu au beneficiat de 
abordare sistemică. Toate modificările legislative din ultimele două decenii au fost fără analize de impact 
și vedere retrospectivă.

•	 Din perspectiva respectării drepturilor omului, la etapa reținerii, interacțiunea dintre procu-
ror și ofițerul de urmărire penală prezintă importantă majoră atât sub aspect procesual, cât 
și instituțional. Cu toate acestea, prevederile PSO nu se răsfrâng asupra modului în care pro-
curorul verifică legalitatea acțiunilor polițistului în privința reținerii, nu sunt clare urmările 
nerespectării acestora.

•	 În cadrul cercetării s-a constatat că legislația procesual penală, în materie de reținere, în linii 
destul de generale, este clară pentru ofițerii de urmărire penală și procurori. Când e vorba de 
detalii cu privire la modalitatea concretă de asigurare a unei garanții, de împărțirea responsa-
bilităților, apar interpretări eronate și contradictorii.

•	 Au fost semnalate multiple probleme de procedură și management în ceea ce privește reține-
rea altor categorii de acuzați decât bănuiții - învinuiții, inculpații, condamnații.

•	 Potrivit unor opinii, se menționează că ar fi necesar ca la nivel legislativ să fie reglementată 
mai detaliat procedura reținerii propriu-zise (de facto) și modalitatea de informare la această 
etapă privind anumite drepturi minime de care dispune persoana (cum ar fi dreptul de a cu-
noaște motivele reținerii, conținutul bănuielii și acuzării, dreptul la tăcere, la informare, etc.)

Cercetarea constată cert că se impune modificarea legislației procesuale penale, astfel încât să fie excluse 
un șir întreg de impedimente legislative și practici defectuoase, în scopul realizării eficiente și în manieră 
prietenoasă drepturilor omului a activităților de constatare și cercetare a infracțiunilor, și anume:

•	 Reținerea persoanelor în multiple cazuri are loc în lipsa unei planificări între subdiviziunile 
poliției, iar acest fapt poate să pună în dificultate respectarea prevederilor legislației procesu-
ale aferente reținerii sau poate să se răsfrângă negativ asupra respectării drepturilor persoa-
nei reținute.

•	 Unii respondenți menționează despre necesitatea reglementării modului în care ofițerul de 
urmărire penală (în temeiul art. 57 alin. 2 p. 11 CPP) emite anumite dispoziții organelor de 
poliție sau altor organe competente cu privire la reținere, aducerea forțată, arestare și la alte 
acțiuni procesuale, precum și le solicită ajutor la efectuarea acțiunilor de urmărire penală.

•	 S-au constatat anumite neclarități în ceea ce privește dreptul persoanei de a anunța rudele 
apropiate sau o altă persoană despre faptul reținerii sale în raport cu obligația ofițerului de a 
le anunța. Prin urmare, sunt necesare clarificări și în acest sens.

•	 Respondenții au constatat probleme în ceea ce privește termenul de trei ore în care urmează 
a se întocmi procesul-verbal (prevăzut în art. 167 alin. (1) CPP), în situația în care, din circum-
stanțe obiective, este imposibil de a asigura aducerea persoanei la sediul organului de urmări-
re penală.

•	 Au fost invocate și anumite probleme ce țin de executarea prevederilor alin. (1) din art. 167 CPP 
în ceea ce privește remiterea către procuror, în termen de trei ore, a unei comunicări scrise re-
feritoare la reținere. Expedierea comunicării scrise procurorului, în special pe timp de noapte 
sau în zilele nelucrătoare, nu poate avea loc, întrucât în perioada de timp vizată nu activează 



53CONCLUZII

nici secretariatul poliției și nici al procuraturii. Prin urmare, ofițerii de urmărire penală inițial 
se limitează doar la informarea procurorului despre reținere prin intermediul telefonului.

Concluzie: organele procuraturii urmează să elaboreze un mecanism de control asupra activității pro-
curorilor la etapa verificării legalității reținerii, începând chiar cu etapa reținerii de facto.

•	 S-a reiterat necesitatea unor reglementări în ceea ce privește pătrunderea în domiciliu cu sco-
pul reținerii persoanei urmărite, în privința căreia este emis un mandat de arest sau o sentință 
de condamnare la privațiune de libertate.

•	 S-a invocat necesitatea operării unor completări care să reglementeze modalitatea de reținere 
la domiciliu a persoanei, în baza ordonanței de reținere (p. 2 alin. (3) art. 165), ordonanței de 
reținere în vederea punerii sub învinuire (art. 169) și a ordonanței de reținere a învinuitului 
până la arestare (art. 170).

•	 Respondenții au reiterat caracterul ambiguu și interpretabil al art. 166 din Codul de procedu-
ră. În opinia unor respondenți, nu este clar dacă la reținere este obligatoriu să se întrunească 
concomitent atât temeiurile reținerii prevăzute în alin. (1) art. 166, cât și temeiurile (riscurile) 
din alin. (3) art. 166.

•	 Aceleași probleme privind caracterul confuz au fost invocate în ceea ce privește întocmirea 
actelor procedurale prevăzute la (2) și (3) ale art. 165 din Codul de Procedură Penală. În opinia 
unor respondenți, nu este clar în ce cazuri se emite proces- verbal de reținere și în ce cazuri - 
ordonanță de reținere.

•	 Pornind de la faptul că normele procesual penale nu definesc termenul de pedagog sau psiho-
log, acestă incertitudine creează probleme la identificarea persoanei care are dreptul să parti-
cipe în această calitate, precum și statutul acestora.

•	 S-a constatat că unele acte departamentale sunt depășite de timp și necesită o revizuire fun-
damentală, îndeosebi cele cu referire la aflarea persoanei în izolatorul de detenție provizorie.

•	 În cadrul cercetării au fost identificate multiple cazuri de transmitere a persoanei reținute în 
alt inspectorat decât cel care a efectuat reținerea. Prin urmare, sunt necesare anumite norme 
departamentale care ar reglementa în mod detaliat procedura.

•	 S-au constatat deficiențe în ceea ce privește prezența apărătorilor de serviciu, în afara orelor 
de lucru, precum și în zilele de odihnă, la efectuarea acțiunilor de urmărire penală urgente, 
fapt care duce la încălcarea termenului de reținere.

Concluzie: pentru a asigura prezența avocaților, în timp util, în cadrul organului de urmărire penală, 
este necesar ca CNAJGS să instituie un mecanism de control în acest sens. Totodată, este necesar ca ofițerii 
de urmărire penală să fie încurajați să sesizeze CNAJGS.

•	 S-au constatat cazuri în care unele inspectorate nu dispun de posibilități tehnice de a informa 
rudele apropiate despre faptul reținerii persoanei.

•	 La reținerea minorului pe timp de noapte, în cazul în care lipsesc părinții, este complicată asi-
gurarea participării unui reprezentant legal.

•	 S-au constatat probleme în ceea ce privește asigurarea persoanei cu traducător. O bună parte 
dintre subdiviziuni în cadrul cărora activează organe de urmărire penală nu au încheiate con-
tracte de prestare a serviciilor de traducere/interpretare.



54 INTERACȚIUNEA DINTRE OFIȚERII 
DE URMĂRIRE PENALĂ ȘI PROCURORI 
LA ETAPA REȚINERII

Concluzii: este necesar ca Ministerul Justiției să revadă mecanismul de atragere a traducătorilor/trans-
latorilor în procesul penal. Ca o soluție intermediară, IGP urmează să încheie contracte de prestare a servi-
ciilor de traducere/interpretare pe parcursul a 24 ore.

•	 Au fost semnalate cazuri în care traducerea era efectuată personal de către ofițerii de urmărire 
penală, fapt inadmisibil.

•	 A fost resimțită o lipsă acută de traducători din limbi, alta decât rusa.

•	 Au fost constatate multiple cazuri în care persoanele reținute nu erau examinate de către un 
medic/felcer la intrarea/ieșirea din izolatorul de detenție provizorie.

•	 Au fost semnalate cazuri în care n-a fost asigurată prezența medicului psihiatru (caz de nece-
sitate) la momentul plasării persoanei în izolator.

•	 S-a constatat că în majoritatea subdiviziunilor în care activează organul de urmărire penală 
nu sunt încheiate contracte de prestare a serviciilor de asistență medicală de urgență pentru 
persoanele reținute. În caz de necesitate, persoanele reținute sunt examinate de către angaja-
ții serviciilor medicale de urgență.

Concluzie: conducerea IGP și procurorii să instituie un mecanism viabil de control al respectării drep-
tului persoanei reținute de a avea acces la examinare și asistență medicală independentă, inclusiv pe cont 
propriu. În acest sens, se recomandă încheierea contractelor cu instituțiile medicale care vor putea presta 
astfel de servicii pe parcursul a 24 ore.

În consecință, conchidem că polițiștii și procurorii utilizează tehnica lor personală pentru exer-
citarea atribuțiilor de serviciu, existând riscul ca aceștia să fie bănuiți că au telefonat cu alte scopuri 
rudelor persoanelor reținute.

Concluzie: este necesară dotarea procurorilor și polițiștilor cu telefoane mobile de serviciu pentru a asi-
gura informarea rudelor despre reținerea persoanei.

Se impune necesitatea modificării și completarea prevederilor p. 12) alin. (2) art. 64, p. 13) alin. (2) 
art. 66 și alin. (1) art. 173 în vederea excluderii caracterului echivoc în ceea ce privește modalitatea 
de anunțare a rudelor despre reținere. Actualmente, din textul legii reiese că informarea rudelor 
privind reținerea se face prin intermediul organului de urmărire penală (adică nemijlocit de către) 
sau nemijlocit de către reținut.

Concluzie: se recomandă conducerii poliției și organelor de procuratură să dezvolte un mecanism viabil 
de asistare a pedagogilor, psihologilor, tutelei, curatelei și asistentului social în procesul penal, pe parcur-
sul a 24 ore.
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RECOMANDĂRI
Cadrul normativ secundar care detaliază reținerea trebuie să fie elaborat, coordonat și adoptat la 

nivel interinstituțional, astfel încât să fie opozabil tuturor subiecților care participă la reținere.
Elaborarea unui mecanism de identificare și răspuns adecvat la problemele sistemice de inter-

acțiune dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, precum și inițierea programelor de instruiri 
mixte: procurori – ofițeri de urmărire penală.

Elaborarea standardelor unice sub forma ordinelor comune, alte acte subordonate legii care să 
reglementeze interacțiunea dintre următorii subiecți în cadrul reținerii: Poliție, Poliția de frontieră, 
Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate, comandanții 
unităților și formațiunilor militare, șefii instituțiilor militare, Serviciul Fiscal de Stat, funcționarii 
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, comandanții de nave și aeronave, 
instanțele de judecată sau, după caz, judecătorii de instrucție, fiecare pentru infracțiuni atribuite 
prin lege în competența sa. La fel de importantă este reglementarea clară a interacțiunii dintre toți 
subiecții sus-menționați și procurori. Acest lucru este extrem de important, întrucât managemen-
tul reținerii, chiar dacă nu este activitate procesual penală, afectează direct drepturile procesuale.

La nivel legislativ
•	 Revizuirea și detalierea cadrului normativ ce vizează etapa reținerii de facto, inclusiv referitor 

la anunțarea drepturilor minime;

•	 Reglementarea procedurii de înaintare a dispozițiilor organului de urmărire penală în temeiul 
art. 57 alin. 2 p. 11) CPP;

•	 Reglementarea modului în care persoana poate anunța rudele sau alte persoane despre faptul 
reținerii în raport cu obligația ofițerului de urmărire penală de a le anunța;

•	 Reglementarea modului în care urmează să acționeze organul de urmărire penală în cazul 
depășirii termenului de trei ore, termen în care urmează să fie întocmit procesul-verbal, pre-
văzut în alin. (1) din art. 167 CPP, dacă din circumstanțe obiective este imposibil de a asigura 
aducerea persoanei la sediul organului de urmărire penală;

•	 Reglementarea modului de comunicare în scris procurorului despre faptul reținerii, pe timp 
de noapte sau în zilele nelucrătoare, în temeiul alin. (1) din art. 167 Cod de Procedură Penală;

•	 Revizuirea referinței din art. 166 (4) Cod de Procedură Penală în raport cu art. 273;

•	 Elaborarea reglementărilor în ceea ce privește pătrunderea în domiciliu cu scopul reținerii 
persoanei urmărite în privința căreia este emis un mandat de arest sau o sentință de condam-
nare la privațiune de libertate;

•	 Completarea art. 6 din Codul de Procedură Penală cu definirea noțiunii de pedagogsau psiho-
log;

•	 Reglementări exprese și ajustarea reciprocă între în art. 166 (1) și art. 166 (3) cu privire la teme-
iurile și riscurile ce justifică reținerea;

•	 Modificarea și completarea alin. (2) și (3) ale art. 165 CPP în scopul reglementării clare 
a situațiilor de întocmire a procesului-verbal de reținere și a ordonanței de reținere.
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Norme și proceduri departamentale
•	 Revizuirea întregului set de acte departamentale, ce vizează procedura reținerii și detenției 

persoanei în izolatorul de detenție provizorie, în vederea excluderii suprapunerilor, eliminării 
actelor caduce și a caracterului contradictoriu.

•	 Includerea în curricula de pregătire continuă pentru ofițerii de urmărire penală și procurori a 
modulelor ce vizează reținerea învinuiților, inculpaților și condamnaților;

•	 Eficientizarea mecanismului de asigurare a prezenței apărătorilor de serviciu, în afara orelor 
de lucru și în zilele de odihnă.

•	 Elaborarea nomelor departamentale care să reglementeze în detalii modalitatea de transmite-
re a persoanei reținute în alt inspectorat, decât cel care a efectuat reținerea.

•	 Elaborarea unor proceduri standard de asigurare a prezenței traducătorilor, inclusiv prin ela-
borarea modelelor de contracte cu traducători și interpreți, precum și identificarea interpreți-
lor din limbi cu circulație mai rară pe teritoriul R.Moldova;

•	 Elaborarea procedurilor clare de accesare a serviciilor medicilor psihiatri, la momentul plasă-
rii persoanei reținute în izolatorul de detenție preventivă.

•	 Indicarea în procedurile standard a obligativității examinării persoanelor reținute de către un 
medic/felcer la intrarea/ieșirea din izolatorul de detenție provizorie;

•	 Încheierea, de către toate inspectoratele, a contractelor de prestare a serviciilor de asistență 
medicală de urgență pentru persoanele reținute;

•	 Indicarea în procedurile standard a modului de informare a persoanelor la reținerea minoru-
lui pe timp de noapte, în cazul în care lipsesc părinții;

•	 Dotarea inspectoratelor cu utilaj tehnic de informare (aparate de telefon fixate pe perete, spre 
exemplu, sau telefoane mobile folosite exclusiv în acest scop) a rudelor apropiate despre faptul 
reținerii persoanei.

Se impune o evaluare complexă a termenelor și a modalității întocmirii documentelor procesuale 
primare, inclusiv a procesului-verbal de reținere. Se pare că polițiștii, dar și procurorii, sunt supra 
aglomerați cu acte care trebuie efectiv scrise de mână. Este cazul examinării oportunităților oferite 
de tehnologiile moderne. Spre exemplu, nu este clar de ce până în prezent nu se impune înregistra-
rea video a oricărui contact cu persoana oprită de poliție, indiferent de motive.

Legea procesual penală nu prevede obligativitatea întocmirii procesului-verbal de reținere de 
facto. Cu toate acestea, neîntocmirea acestui document este o practică vicioasă. Nu prea sunt alte 
instrumente de verificare a celor întâmplate cu persoana reținută, a stării în care a fost reținută 
până la întocmirea procesului-verbal a reținerii de drept. Se impune imperativ regândirea modului 
de documentare a reținerii de facto, precum și introducerea unor obligațiuni unice și foarte clare în 
acest sens, pentru orice subiect care înfăptuiește reținerea.

Pentru a schimba lucrurile în domeniu este necesară instituirea unui mecanism de control al ac-
tivităților desfășurate de către polițiști la etapa reținerii de facto.
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ANEXE

ANEXA 1

Tabel 1a.

Ofițeri de urmărire penală Foarte 
clar

Destul 
de clar

Nu
prea 
clar

Deloc 
clar NȘ/NR

învinuitului în baza ordonanței organului de 
urmărire penală până la arestare (art. 170 CPP) 13,9% 47,3% 24,9% 7,2% 6,7%

învinuitului în privința căruia a fost emis un 
mandat de arestare în contumacie 18,9% 40,2% 24,2% 9,7% 6,9%

condamnaților în privința cărora au fost 
adoptate hotărâri de anulare a condamnării cu 

suspendarea condiționată a executării pedepsei 
sau de anulare a liberării

condiționate de pedeapsă înainte de termen

8,8% 40,4% 30,3% 12,5% 8,1%

persoanelor în privința cărora a fost anulată 
hotărârea de achitare și a fost adoptată hotărârea 

de condamnare la închisoare, precum și 
persoanele care se eschivează de la executarea 

hotărârii de condamnare cu închisoarea

11,5% 37,9% 31,2% 10,6% 8,8%

Tabel 1b.

PROCURORI Foarte 
clar

Destul 
de clar

Nu prea 
clar

Deloc 
clar NȘ/NR

învinuitului în baza ordonanței organului de 
urmărire penală până la arestare (art. 170 CPP) 31,2% 43,5% 18,4% 3,8% 3,1%

învinuitului în privința căruia a fost emis un 
mandat de arestare în contumacie 28,9% 44,8% 19,7% 4,3% 2,3%

condamnaților în privința cărora au fost adoptate 
hotărâri de anulare a condamnării cu suspendarea 
condiționată a executării pedepsei sau de anulare 

a liberării
condiționate de pedeapsă înainte de termen

22,0% 40,7% 26,3% 7,7% 3,3%

persoanelor în privința cărora a fost anulată 
hotărârea de achitare și a fost adoptată hotărârea 

de condamnare la închisoare, precum și 
persoanele care se eschivează de la executarea 

hotărârii de condamnare cu închisoarea
22,3% 42,7% 26,1% 4,9% 4,1%
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ANEXA 2

Tabel 2a.

Șefi sub-diviziuni Ofițieri de urmărire penală

Foarte des 6,7% 4,8%
Des 13,3% 15,0%
Rar 42,2% 48,0%

Deloc 35,6% 30,5%
NȘ/NR 2,2% 1,6%

Tabel 2b.

Șefi sub-diviziuni Ofițieri de urmărire penală
Reținut 42,2% 47,6%
Eliberat 48,8% 46,2%
NȘ/NR 8,9% 6,2%

Tabel 2c.

Ofițerii de urmărire 
penală Procurorii

Foarte des 5,0% 1,3%
Des 14,9% 4,6%
Rar 47,5% 43,5%

Deloc 31,0% 48,1%
NȘ/NR 1,7% 2,6%

Tabel 2d.

Șefi sub-diviziuni Ofițieri de urmărire penală

Foarte des 11,1% 9,2%
Des 26,7% 24,5%
Rar 33,3% 39,0%

Deloc 28,9% 25,4%
NȘ/NR 0,0% 1,8%

Tabel 2e.

Șefi sub-diviziuni Ofițieri de urmărire penală

Foarte des, de fiecare dată 20,0% 11,3%
Des 17,8% 24,9%
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Rar 17,8% 25,4%
Niciodată 42,2% 31,2%

NȘ/NR 2,2% 7,2%

Tabel 2f.

Șefi sub-diviziuni Ofițieri de urmărire 
penală

Foarte des / permanent 28,9% 30,9%
Des 22,2% 18,2%
Rar 31,1% 27,7%

Foarte rar / Deloc 17,8% 20,1%
NȘ/NR 0,0% 3,0%

Tabel 2g.

Ofițerii de urmărire penală

Foarte des / permanent 30,8%
Des 18,6%
Rar 28,0%

Foarte rar / Deloc 19,9%
NȘ/NR 2,7%



60 INTERACȚIUNEA DINTRE OFIȚERII 
DE URMĂRIRE PENALĂ ȘI PROCURORI 
LA ETAPA REȚINERII

60

ANEXA 3

Tabel 3a.

Șefi sub-diviziuni Ofițeri de urmărire penală

Foarte eficiente 28,9% 34,6%
Mai degrabă eficiente 48,9% 47,6%

Mai degrabă ineficiente 11,1% 9,7%
Deloc eficiente 11,1% 6,2%

NȘ/NR 0,0% 1,8%

Tabel 3b.

Ofițeri de urmărire penală Foarte 
des Des Rar Foarte 

rar NȘ/NR

Comunicare neoficială dintre Șefi sub-diviziuni 
și Colaboratori responsabili de caz cu privire la 

temeinicia și motivele reținerii
13,6% 36,3% 24,0% 23,1% 3,0%

Indicații verbale cu privire la reținere, date de
procurori 13,6% 20,3% 26,6% 36,5% 3,0%

Indicații verbale din partea procurorilor să fie aplicată 
în privința bănuitului obligarea de a se prezenta la 

organul de urmărire penală
12,0% 19,6% 29,8% 34,4% 4,2%

Interzicerea din partea procurorului a realizării
reținerii, pe motiv că infracțiunea este ușoară sau 

puțin gravă
9,2% 18,5% 37,2% 31,6% 3,5%

Colaboratori coordonează cu procesul reținerii 20,8% 29,3% 24,2% 21,2% 4,4%
Colaboratori verifică dacă celui reținut / arestat îi sunt 

respectate drepturile la tăcere 16,2% 27,7% 23,6% 28,6% 3,9%

Colaboratori nu se implică la etapa reținerii, fiind doar 
informați despre reținere 29,6% 28,6% 22,6% 16,4% 2,8%

Colaboratori nu se implică la reținerea minorilor, 
aceste atribuții fiind puse pe seama ofițerului de 

urmărire penală
17,1% 19,4% 25,6% 31,9% 6,0%

Colaboratori verifică doar legalitatea actelor întocmite 
de către Șefi sub-diviziuni, nu și modul în care au fost 

respectate drepturile persoanei reținute 
la momentul reținerii

13,4% 23,1% 29,6% 29,1% 4,8%

Pentru a evita realizarea reținerii, pe timp de noapte 
sau în zilele nelucrătoare Colaboratori emit ordonanțe 

de creare a grupului de urmărire penală. Astfel, Șefi 
sub-diviziuni execută reținerea în locul procurorului.

14,3% 10,6% 26,6% 41,6% 6,9%

Șefi sub-diviziuni se limitează inițial doar la 
informarea procurorului despre reținere prin 

intermediul telefonului în cazul reținerilor pe timp de 
noapte sau în zilele nelucrătoare,

37,4% 25,6% 16,9% 15,7% 4,4%

deoarece în acest timp nu activează secretariatul 
poliției și nici a procuraturii
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Tabel 3c.

PROCURORI Foarte 
des Des Rar Foarte 

rar NȘ/NR

Comunicare neoficială dintre ofițerii de urmărire 
penală și procurorii responsabili de caz cu privire la 

temeinicia și motivele reținerii
15,6% 43,7% 20,5% 15,9% 4,3%

Indicații verbale cu privire la reținere, date de 
procurori 7,2% 20,2% 33,5% 33,5% 5,6%

Indicații verbale din partea procurorilor să fie
aplicată în privința bănuitului obligarea de a se 

prezenta la organul de urmărire penală
6,1% 16,1% 28,6% 41,4% 7,7%

Interzicerea din partea procurorului a realizării 
reținerii, pe motiv că infracțiunea este ușoară sau 

puțin gravă
6,4% 21,7% 32,5% 31,7% 7,7%

Procurorii coordonează cu procesul reținerii 3,8% 12,0% 26,1% 46,5% 11,5%
Procurorii verifică dacă celui reținut / arestat îi sunt 

respectate drepturile la tăcere 3,1% 10,2% 29,2% 47,8% 9,7%

Procurorii nu se implică la etapa reținerii, fiind doar 
informați despre reținere 10,5% 18,9% 28,6% 33,0% 9,0%

Procurorii nu se implică la reținerea minorilor,
aceste atribuții fiind puse pe seama ofițerului de 

urmărire penală
4,9% 8,2% 18,7% 55,0% 13,3%

Procurorii verifică doar legalitatea actelor
întocmite de către ofițerii de urmărire penală, nu și 

modul în care au fost respectate drepturile persoanei 
reținute la momentul reținerii

5,4% 12,0% 25,6% 47,3% 9,7%

Pentru a evita realizarea reținerii, pe timp de noapte 
sau în zilele nelucrătoare procurorii emit ordonanțe 

de creare a grupului de urmărire penală. Astfel, 
ofițerii de urmărire penală execută reținerea în locul 

procurorului.

2,8% 14,1% 32,2% 40,7% 10,2%

Ofițerii de urmărire penală se limitează inițial doar 
la informarea procurorului despre reținere prin 

intermediul telefonului în cazul reținerilor pe timp de 
noapte sau în zilele nelucrătoare,

deoarece în acest timp nu activează secretariatul 
poliției și nici a procuraturii

25,6% 35,3% 13,3% 20,2% 5,6%
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ANEXA 4

Tabel 4a.

Șefi sub-diviziuni Ofițeri de urmărire penală

Foarte des, de fiecare dată 33,3% 28,9%
Des 24,4% 27,0%
Rar 28,9% 23,3%

Niciodată 13,3% 19,2%
NȘ/NR 0,0% 1,6%

Tabel 4b.

Șefi sub-diviziuni Ofițeri de urmărire penală

Foarte des, de fiecare dată 33,3% 20,6%
Des 24,4% 24,5%
Rar 24,4% 19,4%

Niciodată 15,6% 32,1%
NȘ/NR 2,2% 3,5%
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ANEXA 5

Tabel 5a.

PROCURORI Pe 
deplin Satisfăcător Nesatisfăcător Deloc NȘ/NR

Transport specializat pentru 
transportarea reținuților 19,7% 28,1% 12,5% 36,1% 3,6%

Camere de întrevedere 
confidențială a

apărătorilor cu clienții
15,3% 24,8% 14,1% 40,7% 5,1%

Alimentare centralizată a 
reținuților aduși la acțiuni de 

urmărire penală
11,0% 23,3% 12,8% 47,1% 5,9%

Personal de escortă 20,5% 29,2% 12,0% 32,5% 5,9%

Spațiu în IP unde să aștepte 
persoanele reținute până la 

începerea
acțiunilor de urmărire penală

15,1% 34,8% 20,5% 23,8% 5,9%

Telefoane de serviciu 29,7% 30,7% 13,6% 18,7% 7,4%
Camere de audieri dotate cu 

tehnică audio-vizuală 5,9% 14,8% 18,2% 53,5% 7,7%

Camere de prezentare spre 
recunoaștere a

bănuiților/învinuiților 
reținuți

10,7% 25,1% 19,4% 36,8% 7,9%

Blocuri sanitare dotate cu 
utilaj necesar persoanelor cu 

handicap fizic reținute
4,1% 12,0% 16,4% 59,8% 7,7%

Tabel 5b.

ȘEFI SUB-DIVIZIUNI Pe 
deplin Satisfăcător Nesatisfăcător Deloc NȘ/NR

Transport specializat pentru 
transportarea reținuților 37,8% 28,9% 8,9% 24,4% 0,0%

Camere de întrevedere 
confidențială a

apărătorilor cu clienții
11,1% 24,4% 15,6% 46,7% 2,2%

Alimentare centralizată a 
reținuților aduși la acțiuni de 

urmărire penală
17,8% 17,8% 17,8% 37,8% 8,9%

Personal de escortă 31,1% 37,8% 6,7% 20,0% 4,4%
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ȘEFI SUB-DIVIZIUNI Pe 
deplin Satisfăcător Nesatisfăcător Deloc NȘ/NR

Spațiu în IP unde să aștepte 
persoanele reținute până 
la începerea acțiunilor de 

urmărire penală

22,2% 17,8% 15,6% 40,0% 4,4%

Telefoane de serviciu 31,1% 31,1% 15,6% 20,0% 2,2%
Camere de audieri dotate cu 

tehnică audio-vizuală 13,3% 4,4% 8,9% 68,9% 4,4%

Camere de prezentare spre 
recunoaștere a

bănuiților/învinuiților 
reținuți

22,2% 20,0% 20,0% 33,3% 4,4%

Blocuri sanitare dotate cu 
utilaj necesar persoanelor cu 

handicap fizic reținute
6,7% 4,4% 15,6% 64,4% 8,9%

Table 5c.

Ofițeri de Urmărire Penală Pe 
deplin Satisfăcător Nesatisfăcător Deloc NȘ/NR

Transport specializat pentru 
transportarea reținuților 33,5% 33,9% 13,9% 17,1% 1,6%

Camere de întrevedere 
confidențială a

apărătorilor cu clienții
13,2% 16,4% 21,2% 46,7% 2,5%

Alimentare centralizată a 
reținuților aduși la acțiuni de 

urmărire penală
17,1% 20,6% 15,0% 43,0% 4,4%

Personal de escortă 34,9% 25,2% 15,7% 21,5% 2,8%

Spațiu în IP unde să aștepte 
persoanele reținute până la 

începerea
acțiunilor de urmărire penală

13,2% 23,6% 18,7% 42,3% 2,3%

Telefoane de serviciu 27,5% 23,8% 14,5% 30,5% 3,7%
Camere de audieri dotate cu 

tehnică audio-vizuală 7,2% 13,2% 12,9% 62,8% 3,9%

Camere de prezentare spre 
recunoaștere a

bănuiților/învinuiților 
reținuți

18,7% 30,5% 20,3% 27,9% 2,5%

Blocuri sanitare dotate cu 
utilaj necesar persoanelor cu 

handicap fizic reținute
5,1% 8,8% 17,8% 65,4% 3,0%


