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 SUMMARY  

The constitutional bases of the enforcement of human rights and freedoms shajj be 

understood and implemented in accordance with the Universal Declaration of Human 

Rights, and with other conventions and treaties endorsed by the Republic of Moldova.  

  

Potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Declaraţiei Universale a Drepturilor 

Omului şi art.5 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile.  

Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia anumitor cazuri şi în conformitate cu 

procedura prevăzută de lege. În cazul în care procedura prevăzută de legile naţionale contravine 

acestor prevederi, prioritate au reglementările cuprinse în tratatele internaţionale la care 

republica Moldova este parte. Aceasta o confirmă art.4 al Constituţiei Republicii Moldova, care 

stipulează că dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi 

se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte 

tratate la care Republica Moldova este parte. Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele 

privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei 

interne, prioritate au reglementările internaţionale.  

Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul arestării preventive şi 

arestării la domiciliu reiese şi din alte articole ale Constituţiei Republicii Moldova, cum sînt:  

- Art.16 - „Egalitatea"- (1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire 

primordială a statului. (2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a 

autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, 

opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.  

- Art.20 - „Accesul liber la justiţie" - (1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă 

din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, 

libertăţile şi interesele sale legitime.(12) nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie;  

- Art.21 - „Prezumţia nevinovăţiei" - Orice persoană, acuzată de un delict este prezumată 

nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar 

public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale;  

- Art.22. - „Neretroactivitatea legii" - Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau 

omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va 

aplica nici o pedeapsă mai aspra decît cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului 

delictuos;  

- Art.23 - „Dreptul fiecărui  om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle" - (1) Fiecare om 

are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi 

cunoaşte drepturile şi îndatoririle, în acest scop statul publică, şi face accesibile toate legile şi 

alte acte normative;  

- Art.24 - „Dreptul la viaţa şi la integritate fizică şi psihică"- (1) Statul garantează fiecărui 

om dreptul la viaţa şi ia integritate fizică şi psihică.(2) Nimeni nu va fi supus la torturi nici la 

pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante;  

- Art.25 - "Libertatea individuală şi siguranţa persoanei" - (1) Libertatea individuală şi 

siguranţa persoanei sînt inviolabile. (2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane 

sînt permise numai în cazurile şi cu procedurile prevăzute de lege. (3) Reţinerea nu poate depăşi 

24 de ore. (4) Arestarea se face în temeiul unui mandat pentru o durată de cel mult 30 de zile. 

Asupra legalităţii mandatului, arestatul se poate plînge judecătorului, care este obligat să se 

pronunţe prin hotărîre motivată. Termenul arestării poate fi prelungii cel mult pînă la şase luni, 

iar în cazuri excepţionale, cu aprobarea Parlamentului, pînă la 12 luni. (5) Celui reţinut sau 



arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă motivele reţinerii sau arestării, iar învinuirea - în cel mai 

scurt termen; motivele reţinerii şi învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în prezenţa unui 

avocat, ales sau numit din oficiu.(6) Eliberarea celui reţinut sau arestat este obligatorie dacă 

motivele reţinerii sau arestării au dispărut.  

- Art.26 - „Dreptul la apărare" - (1) Dreptul la apărare este garantat. (2) Fiecare om are 

dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

sale. (3) În tot cursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din 

oficiu. (4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se 

pedepseşte prin lege ş.a.  

În Republica Moldova, după introducerea în legea procesuală penală a faptului eliberării 

mandatelor de arest de către judecată şi nu de către procuratură, după exemplul statelor 

occidentale, s-a stabilit că pentru arestarea persoanelor se cer prezentate probe pentru 

confirmarea necesităţii arestului. Modificarea dată a blocat imediat lucrul procuraturii şi poliţiei, 

dat fiind faptul că s-a păstrat sistemul de lucru sovietic, prin care probele de vinovăţie se luau 

chiar de la persoana bănuită după arestarea acesteia. Din cauza că nu puteau fi prezentate probe, 

dat fiind faptul că organele de anchetă (urmărire penală) nu le adunau, de obicei, pînă persoana 

nu se afla la dispoziţia lor In închisoare, Parlamentul a înlocuit prezentarea de probe la judecător 

cu prezentarea de temeiuri, altfel spus, presupuneri, pe baza cărora persoana trebuie să fie 

arestată. Prin aceasta au fost din nou micşorate posibilităţile de apărare şi majorate cele de 

acuzare, susţine avocatul Corneliu Caşcaval (1, p.15).  

În scopul asigurării unei aplicări corecte şi uniforme de instanţele judecătoreşti a normelor 

procesual-penale privind aplicarea măsurilor preventive sub formă de arestare preventivă şi 

arestare la domiciliu, emiterea mandatului de arestare şi prelungirea duratei ţinerii sub arest, 

Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în conformitate cu art.2 lit.e) şi art.16 lit.d) din Legea cu 

privire la Curtea Supremă de Justiţie, a emis o hotărîre prin care a dat mai multe explicaţii (2, 

p.7-131). Plenul Curţii Supreme de Justiţie a accentuat că la aplicarea normelor procesual-penale 

instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală sînt obligate să activeze în aşa mod, încît 

nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată şi nici o persoană să nu 

fie supusă în mod arbitrar sau fără necesitate măsurilor procesuale de constrîngere.  

„Această decizie a îmbunătăţit puţin situaţia, devenind posibilă, contestarea în Curtea de 

Apel ca instanţă de recurs a mandatelor de arestare pentru faptul lipsei temeiurilor de arestare. 

Cu părere de rău, mulţi avocaţi încă nu folosesc posibilitatea legală de apărare, apărută datorită 

faptului că procurorii, de obicei, nu au cu ce confirma temeiurile invocate"(2, p.15).  

Noi nu putem să nu ne raliem la opinia că „este necesar să fie prevăzută în legea procesual 

penală obligata procurorului să prezinte probe legitim dobîndite de confirmare a necesităţii de 

arest şi de percheziţie.  

Faptul că după adoptarea noului Cod de procedura penală din 2003 percheziţia, ca şi 

arestul, se efectuează prin încheierea judecătorului şi prin ordonanţa procurorului nu rezolvă 

problema pînă nu se va stabili că hotărî-rea se ia în baza probelor şi nu a presupunerilor acuzării.  

Dacă ar fi să rămînă în continuare temeiurile (presupunerile) şi nu probele, atunci adresarea 

către judecătorul de instrucţie e numai o formalitate birocratică, care îngreunează procedura 

penată.  

Prezentarea probelor la judecătorul de instrucţie, stabilite prin martori, prin colectarea 

urmelor infracţiunii, prin concluziile specialistului sau ale expertului criminalist, prin cercetarea 

la faţa locului a obiectelor ce leagă persoana de locuri ale infracţiunii ar asigura înfăptuirea 

justiţiei şi stabilirea adevărului obiectiv.  

Un jurist american spunea: „Arestul constituie 75% din condamnare". Este de dorit ca 

arestarea în Republica Moldova să se efectueze numai la existenţa probelor colectate în mod  

legal.  

Pînă la trimiterea dosarului în judecată acuzării îi sînt asigurate mai multe drepturi şi 

posibilităţi pentru colectarea probelor în vederea stabilirii vinovăţiei şi necesităţii detenţiei 



persoanei. A aresta o persoană cu scopul adunării probelor contra ei înseamnă a pune căruia 

înaintea cailor (2, p.15-16).  

Din păcate, căruţa se pune înaintea cailor cam deseori în înfăptuirea justiţiei în ţărişoara 

noastră, cam deseori este încălcat principiul prezumţiei nevinovăţiei, stipulat de Constituţie. „Au  

fost reţinuţi de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei cetăţeni, în 

temei funcţionari de rang înalt: Şarban, Cebanenco, Paladi, Modîrcă. Timp îndelungat aceştia au 

stat după gratii. Apoi au fost eliberaţi. Unii au revenit deja în funcţiile lor. Nu trebuie să ai 

pregătire juridică specială pentru a întreba: cine o să poarte răspundere, o să suporte cheltuielile 

pentru reţineri şi arestări ilegale? Pentru fapte nelegitime. Trebuie să existe responsabilitate: 

oamenii au fost arestaţi, defăimaţi în ochii societăţii", remarcă pe drept cuvînt Vladimir Filat, 

vicepreşedinte al Comisiei pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică a 

Parlamentului Republicii Moldova (5, p.13). Aceasta are loc, deşi, în conformitate cu legea, 

arestarea preventivă poate fi aplicată numai în cazul imposibilităţii aplicării unei alte măsuri 

preventive mai uşoare. Arestarea preventivă şi măsurile preventive de alternativă arestării se 

aplică numai în cazurile săvîrşirii unei nfracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa privativă de 

libertate pe un termen mai mare de doi ani, iar în cazul săvîrşirii unei infracţiuni pentru care 

legea prevede pedeapsa privativă de libertate pe un termen mai mic de doi ani, ele se aplică dacă 

învinuitul, inculpatul a comis cel puţin una dintre acţiunile menţionate în alin.(1) art.176 al 

Codului de Procedură Penală.  

Examinînd demersul privind aplicarea bănuitului, învinuitului a măsurii arestării 

preventive, judecătorul de instrucţie, la etapa aplicării măsurilor preventive, nu este în drept să 

pună în discuţie chestiunea privind vinovăţia persoanei, căreia i se incriminează infracţiune, însă 

verifică dacă există probe suficiente şi indici temeinici ce pot confirma o presupunere rezonabilă 

precum că bănuitul, învinuitul a comis o infracţiune.  

La demersul privind alegerea ca măsură preventivă a arestării preventive şi alternativele la 

aceasta, conform art.307, 177 al Codului de Procedură Penală, urmează să se anexeze copiile 

actelor de pornire a urmăririi penale şi, după caz, a ordonanţei de punere sub învinuire a 

persoanei, copiile proceselor-verbale de reţinere, a proceselor-verbale de audiere a bănuitului, a 

învinuitului, precum şi ale probelor de dosar, ce confirmă existenţa circumstanţelor care 

dovedesc necesitatea alegerii în privinţa persoanei ca măsură preventivă a arestării preventive 

(date despre persoana bănuitului, a învinuitului, date despre antecedentele penale, date precum că 

persoana ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală, inclusiv despre ameninţările 

făcute în adresa părţilor vătămate, martorilor ş.a.). Materialele prezentate ca anexă la demers se 

păstrează în instanţă în condiţii de respectare a secretului urmăririi penale.  
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