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SUMMARY 

A legal and democratic state has as base the guarantees of individual liberty and assurance 

of security of a person. From these reasons in this article we examined concordant the 

constitutional and legal stipulations how things are going in this domain in Republic Moldova 

and Romania. 

Through the modification brought to art.25 of Constitution of Republic of Moldova the 

period of restraining of a person was increased from 24 to 72 hours. We succeeded to prove that 

this modification constitutes a grave deviation from art.172 of Constitution of Republic of 

Moldova. 

On the one hand, paragraph 2 of this article establishes that Constitution can’t be reviewed 

if it has as a result the violation of the human fundamental rights and liberties or their 

guarantees. Or, the trebling of the period of restraining is just a violation of these stipulations. 

On the other hand, and in the same time, this modification harms the human dignity and 

humiliates the person. 

In view of the fact that the fundamental rights and liberties are the supreme values 

guaranteed by the Constitution, we propose to come back to the period of restraining till 24 

hours and to supplement the art.25 with new paragraphs concordant the stipulation 

of  Convention of Europe for protection of fundamental rights. 

  

1. Sediul juridic al materiei 
În prezentul studiu ne-am propus scopul de a stabili, în plan comparat, modul în care 

legislaţia Republicii Moldova şi a României în materie de libertate individuală şi siguranţa 

persoanei reflectă prevederile Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale din 04.11.1950
1
. La aceasta ne obligă şi prevederile de la alin.(3) art.1 

din Constituţia Republicii Moldova
2
 şi, respectiv, de la alin.(3) art.1 din Constituţia României

3
 

care stabilesc, printre altele, că ambele ţări sunt "state de drept democratic" în care "demnitatea 

omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane ... reprezintă 

valori umane şi sunt garantate". Or, edificarea statului de drept este garantată doar atunci când 

legii i se dă "un anumit conţinut, inspirat de ideea promovării drepturilor şi libertăţilor umane în 

cel mai autentic spirit liberal şi al unui larg democratism"
4
. 

Consacrând în art.5 "dreptul la libertate şi siguranţă", Convenţia europeană precizează 

riguros, la alin.1 al acestuia, cazurile în care, potrivit căilor legale, o persoană poate fi privată de 

libertate: 

"a) dacă este deţinută legal pe baza condamnării pronunţate de către un tribunal competent; 

b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale pentru nesupunerea la o 

hotărâre pronunţată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei 

obligaţii prevăzute de lege; 

c) dacă a fost arestată sau reţinută în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare 

competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când 

există motive temeinice de a crede în necesitatea de a o împiedica să săvârşească o infracţiune 

sau să fugă după săvârşirea acesteia; 

d) dacă este vorba de detenţia legală a unui minor, hotărâtă pentru educaţia sa sub 

supraveghere sau despre detenţia sa legală, în scopul aducerii sale în faţa autorităţii competente; 

e) dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală 

contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond; 



f) dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală a unei persoane pentru a o împiedica 

să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de 

expulzare ori de extrădare". 

La alin.2 al acestui articol se prevede că "orice persoană arestată trebuie să fie informată, în 

termenul cel mai scurt şi într-o limbă pe care o înţelege, asupra motivelor arestării sale şi asupra 

oricărei acuzaţii aduse împotriva sa". 

În continuare, alin.3 stabileşte: "Orice persoană arestată sau deţinută, în condiţiile prevăzute 

la alin.1 lit.c) din prezentul articol, trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui 

magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată 

într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi 

subordonată unei garanţii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere". 

Potrivit alin.4, "orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deţinere are dreptul 

să introducă un recurs în faţa unui tribunal pentru ca acesta să studieze într-un termen scurt 

asupra legalităţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală". 

Finalmente, alin.5 stabileşte că "orice persoană care este victima unei arestări sau a unei 

deţineri în condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol are dreptul la reparaţii"
5
. 

După adoptarea noilor Constituţii, atât România cât şi Republica Moldova au operat 

revizuirea textelor, inclusiv a celor vizând materia ce constituie tema studiului nostru. Astfel, 

articolul 23 al Constituţiei României stabileşte: 

"(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. 

(2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi 

cu procedura prevăzută de lege. 

(3) Reţinerea nu poate depăşi 24 ore. 

Alin.4 al art.23 a fost modificat în următoarea redacţie: 

(4) Arestarea preventivă se dispune de judecător şi numai în mersul procesului penal". 

După acest alineat, s-au introdus trei noi alineate cu următorul conţinut: 

"(4
1
) În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de 

zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen 

rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile. 

(4
2
) În afară de judecată instanţa este obligată, în condiţiile legii, să verifice periodic, şi nu 

mai târziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive şi să dispună, de îndată, 

punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au 

încetat sau dacă instanţa constată că nu există temeiuri noi care să justifice menţinerea privării de 

libertate. 

(4
3
) Încheierile instanţei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac 

prevăzute de lege". 

"(5) Celui reţinut sau arestat i se aduc la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, motivele 

reţinerii sau ale arestării, iar învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales 

sau numit din oficiu". 

Şi alineatul (6) a suferit modificări, actualmente având următorul conţinut: 

"(6) "Punerea în libertate a celui reţinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor 

măsuri au dispărut, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege". 

Următoarele trei alineate au rămas intacte: 

"(7) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub 

controlul judiciar sau cauţiune. 

(8) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare persoana este 

considerată nevinovată. 

(9) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii"
6
. 

După acest ultim alineat a fost introdus un nou alineat - (9
1
), care prevede: "Sancţiunea 

privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală"
7
. 

Şi articolul 25 din Constituţia Republicii Moldova a suportat două modificări, şi anume: 

iniţial, alin.(3) al acestuia dispunea: "Reţinerea nu poate depăşi 24 de ore", iar alineatul (4) că 



"termenul arestării poate fi prelungit cel mult până la 6 luni, iar în cazuri excepţionale, cu 

aprobarea Parlamentului, până la 12 luni"
8
. 

Actualul articol 25 din Constituţia Republicii Moldova stabileşte: 

(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. 

(2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi 

cu procedura prevăzută de lege. 

(3) Reţinerea nu poate depăşi 72 de ore
9
. 

(4) Arestarea se face în temeiul unui mandat emis de judecător, pentru o durată de cel mult 

30 de zile. Asupra legalităţii mandatului se poate depune recurs, în condiţiile legii, în instanţa 

judecătorească ierarhic superioară. Termenul arestării poate fi prelungit numai de către judecător 

sau de către instanţa judecătorească, în condiţiile legii, cel mult până la 12 luni
10

. 

(5) Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă motivele reţinerii sau ale 

arestării, iar învinuirea în cel mai scurt termen; motivele reţinerii şi învinuirea se aduc la 

cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. 

(6) Eliberarea celui reţinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au 

dispărut". 

Pentru început vom raporta textele constituţionale la prevederile Convenţiei. 

Vom remarca că nici o Constituţie din cele numite nu a preluat alineatul 1 al articolului 5 

din Convenţie, fapt regretabil. Chiar dacă articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova şi 

articolul 20 din Constituţia României stabilesc că dacă există neconcordanţe între actele 

normative interne ale statului şi pactele şi tratatele internaţionale privitoare la drepturile 

fundamentale ale omului, prioritate au reglementările internaţionale, judecătorii decid în cele din 

urmă arestarea. 

Dacă legiuitorul român în rest a îmbunătăţit semnificativ textul Constituţiei, ridicând astfel 

la un alt nivel asigurarea dreptului la libertatea individuală şi siguranţa persoanei, apoi legiuitorul 

moldovean, modificând termenul reţinerii (din 24 de ore în 72 de ore) a înrăutăţit această situaţie. 

În plus, modificarea intervenită contravine principiului constituţional, deoarece la alin.2) art.142 

din Constituţia Republicii Moldova e stabilit că "nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca 

rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor 

acestora". 

Or, prelungirea termenului de reţinere de la 24 de ore la 72 suprimă tocmai dreptul la 

libertate şi siguranţă. Mai mult ca atât, organele de urmărire penală reţin, de regulă, persoanele 

vineri seara, iar motivele reţinerii li se aduc la cunoştinţă spre scurgerea celor 72 de ore. În acest 

caz se încalcă şi prevederile alin.(5) art.25 din Constituţia Republicii Moldova, potrivit căruia 

motivele reţinerii trebuie aduse de îndată celui vizat. 

Deosebirea se conţine în alin.(4
1
) art. 23 din Constituţia României, potrivit căruia durata 

reţinerii în cursul urmăririi penale nu trebuie să depăşească un termen rezonabil, şi nu mai mult 

de 180 de zile. Adică, dacă în perioada de 180 de zile nu s-a adus învinuirea, persoana urmează 

să fie eliberată. 

În legătură cu cele menţionate, considerăm că legiuitorul autohton trebuie să revină la 

termenul de reţinere de până la 24 de ore, operând modificarea respectivă a alin.(3) art.25. 

Totodată, ar fi binevenit ca cuvintele "cel mult până la 12 luni" din alin.(4) să fie înlocuite cu 

următorul text: "fără ca durata totală să depăşească un termen rezonabil, şi nu mai mult de 180 de 

zile". În acelaşi rând, în scopul garantării libertăţii individuale şi a siguranţei persoanei şi pentru 

a ajusta legislaţia internă la prevederile Convenţiei europene, art.25 din Constituţia Republicii 

Moldova necesită a fi completat cu noi alineate având următorul conţinut: 

"(7) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub 

controlul judiciar sau pe cauţiune. 

(7) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este 

considerată nevinovată. 

(9) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii". 

  



2. Teoria privind asigurarea libertăţii individuale şi siguranţa persoanei 

Pe bună dreptate, istoria îndelungată şi sinuoasă a libertăţii individuale, permanentele 

conflicte ce intervin între teorie, pe de o parte, şi practica autorităţilor publice, pe de altă parte-

practică ce nu rareori a înregistrat abuzuri şi ilegalităţi, uitându-se (din păcate, prea des) că 

autorităţile trebuie să fie în slujba cetăţenilor, şi nu invers - au impus formularea unor reguli 

constituţionale clare, a căror aplicare să nu fie stânjenită de interpretări şi speculaţii
11

. 

Menţionăm că la acest capitol Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) în art.1 

stabileşte că "toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi
"12

. 

Constituţional, libertatea individuală este reglementată, după cum am specificat, la art.23 

din Constituţia României şi, respectiv, la art.25 din Constituţia Republicii Moldova. în redacţia 

articolelor sunt folosite două expresii, şi anume: "libertatea individuală" şi "siguranţa persoanei". 

Amintim în context că respectivele drepturi au fost reglementate încă în "Habeas Corpus", în 

Declaraţia franceză din 1789, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, mai ales sub forma 

unor proceduri de protecţie a individului. Prin aceste prevederi se tinde nu numai la garantarea 

libertăţii individului
13

, dar şi la asigurarea securităţii juridice a acestuia în raporturile lui cu 

puterea
14

. 

În calitate de măsuri esenţiale atât pentru garantarea libertăţii individului, dar şi pentru 

asigurarea securităţii juridice a acestuia în raporturile lui cu puterea, prof. I.Deleanu enumera 

următoarele: "precizarea strictă, prin lege, a condiţiilor în care o persoană poate fi acuzată, 

reţinută sau deţinută; impersonalitatea legii; postularea principiului legalităţii incriminării şi a 

pedepsei; consacrarea prezumţiei de nevinovăţie; aplicarea principiului neretroactivităţii legii 

penale (exceptând legea penală mai blândă, care poate fi retroactivă sau ultraactivă); remiterea 

integrală către instanţe a funcţiei represive, dacă prin natura normei susceptibile de aplicare se 

afectează libertatea individului; garantarea independenţei judecătorilor; instituţionalizarea unei 

proceduri penale în măsură să satisfacă exigenţele legalităţii şi ordinii de drept, concomitent cu 

cele care decurg din dreptul la libertate"
15

. 

Siguranţa. Englezii numesc acest drept "habeas corpus" şi înţeleg prin această sintagmă 

garanţia dată de Constituţie fiecărui cetăţean, potrivit căreia, odată arestat sau reţinut el va fi 

deferit fără întârziere unui juriu, chemat să pronunţe fie punerea în libertate a individului, fie 

menţinerea lui în stare de detenţie. 

Francezii au mers mai departe şi au ridicat "siguranţa" la rangul unui drept fundamental de 

valoare universală, stabilind în Declaraţia de la 1789, prin art.7, că "nici un om nu poate fi 

acuzat, arestat, deţinut, decât în cazurile determinate de lege şi potrivit formelor prevăzute de 

ea"
16

. 

Vorbind despre libertatea şi siguranţa persoanei legiuitorul nu se referă doar la "aspectele 

constrângerii fizice, ci şi la constrângerile psihologice grave pe care statul le poate exercita 

asupra persoanei"
17

. 

În viziunea prof. I.Muram, "siguranţa persoanei" exprimă "ansamblul garanţiilor care 

protejează persoanele în situaţiile în care autorităţile publice, în aplicarea Constituţiei şi legilor, 

iau anumite măsuri care privesc libertatea individuală, garanţii care asigură ca aceste măsuri să 

nu fie ilegale"
18

. 

Prof. Т.Drăganu defineşte "siguranţa" ca drept fundamental, ca "garanţie dată de 

Constituţie cetăţenilor şi tuturor persoanelor aflate pe teritoriul statului împotriva oricăror forme 

abuzive de represiuni şi, în special, împotriva oricăror măsuri arbitrare ale organelor de stat 

având ca obiect privarea lor de libertate prin arestare sau deţinere"
19

. 

Înţeleasă astfel, "siguranţa", în opinia prof. Т.Drăganu, "presupune aşezarea la baza 

sistemului de drept a câtorva principii esenţiale, şi anume: 

- principiul legalităţii încriminărilor şi pedepselor (art.23 alin.(9) al Constituţiei României), 

principiu care în Constituţia Republicii Moldova lipseşte; 

- prezumţia nevinovăţiei; 

- principiul independenţei justiţiei; 



- garantarea dreptului la apărare stabilit în art.24 alin.(2) din Constituţia României şi în 

art.26 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova, conform căruia "în tot cursul procesului 

părţile au dreptul să fie asistate de un avocat ales sau numit din oficiu"; 

- interdicţia înfiinţării de jurisdicţii de excepţie, stabilit prin art.125 din Constituţia 

României şi prin alin.(3) art.115 din Constituţia Republicii Moldova, conform căruia "înfiinţarea 

de instanţe extraordinare este interzisă"; 

- principiul neretroactivităţii. Şi acest principiu este, în viziunea noastră, mai reuşit formulat 

în redacţia nouă a art.15 alin.(2) din Constituţia României, potrivit căruia "legea dispune numai 

pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile". În ce priveşte 

Constituţia Republicii Moldova, prevederile art.22 sunt mai imprecise şi nu explică direct 

conţinutul "neretroactivităţii legii", stabilind că "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 aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului 

delictuos". 

Considerăm că articolul 22 din Constituţia Republicii Moldova trebuie completat cu un nou 

alineat în următoarea redacţie: "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau 

contravenţionale mai blânde". Această prevedere este esenţială pentru siguranţa indivizilor, 

deoarece "desfăşurarea normală a activităţii lor ar fi primejdiată dacă actele şi faptele lor, 

considerate legale în momentul săvârşirii, ar putea fi declarate ulterior ilegale şi, în consecinţă, 

sancţionate penal sau declarate nevalabile şi lipsite de efecte juridice"
20

. 

Prof. I.Deleanu face câteva precizări comune reglementărilor constituţionale şi celor 

cuprinse în Convenţie: "Dreptul la libertate vizează libertatea individului în sens "clasic", adică 

libertatea fizică a persoanei; dreptul la "siguranţă", deşi nu pare a avea o semnificaţie 

fundamentală diferită de "libertatea individului" - aceasta implicând şi siguranţa persoanei - 

totuşi poate evoca şi un sens propriu, anume protecţia: faţă de ingerinţele arbitrare ale 

autorităţilor politice în spaţiul libertăţii individuale, ingerinţe nematerializate în reţinerea sau 

deţinerea persoanei; dreptul aici în discuţie vizează persoana fizică, nu bunurile ei, şi numai în 

raport cu autorităţile, nu şi cu particularii; "privarea de libertate" trebuie apreciată într-un 

context, nu la modul general, implicând orice fapt care afectează libertatea individului; 

dispoziţiile arătate privesc "privarea de libertate", nu "restricţiile" la libertatea individului, deşi, 

uneori, demarcarea celor două categorii este dificilă; cazurile şi procedura "prevăzute de lege" 

pentru reţinerea sau arestarea - la care se referă art.23 alin.(2) din Constituţie - trebuie să fie 

compatibile cu situaţiile şi regulile procedurale prevăzute de art. 5 din Convenţie; în contextul 

reglementării constituţionale a libertăţii individuale şi siguranţei persoanei, art.23 alin.(8) şi (9) 

înscrie şi două dintre principiile aşezate la fundamentul răspunderii penale: prezumţia de 

nevinovăţie, legalitatea incriminării şi a pedepsei; în lipsa unor criterii precise şi uniforme - 

imposibil de altfel de stabilit la nivel comunitar - asigurarea celerităţii controlului judiciar asupra 

mandatului de arestare revine legii naţionale; garanţiilor prevăzute de art.23 din Constituţie 

trebuie să li se asocieze cele ce rezultă din art.48 alin.(2) din Legea Fundamentală: "statul 

răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare săvârşite în 

procesele penale", termenul "proces penal" implicând succesiunea de acte şi de fapte din toate 

fazele şi etapele procesului (147), aşadar şi măsurile de reţinere sau de deţinere; din economia 

dispoziţiilor cuprinse în art.23 din Constituţie rezultă evident, că au fost satisfăcute şi exigenţele 

art.1 din Protocolul nr.4 la Convenţia europeană, în sensul cărora nimeni nu poate fi privat de 

libertatea sa pentru singurul motiv că nu este în măsură să execute o obligaţie contractuală"
21

. 

Libertatea individuală. În contextul art.25 din Constituţia Republicii Moldova şi, respectiv, 

al art.23 din Constituţia României libertatea individuală priveşte "libertatea fizică a persoanei, 

dreptul său de a se putea comporta şi mişca liber, de a nu fi ţinută în sclavie sau în orice altă 

servitute, de a nu fi reţinută, arestată sau deţinută decât în cazurile şi după formele expres 

prevăzute de Constituţie şi legi"
22

. Libertatea este privită drept "capacitatea de autodeterminare a 

unei persoane umane"
23

. În acest context libertatea are şi un conţinut substanţial: "persoana are 

dreptul la un sistem penal echitabil". 



Societatea are obligaţia de a respecta şi proteja libertatea omului ca stare naturală umană, 

omul născându-se liber. Pornind de la aceste deziderate, unul din raportorii la proiectul Codului 

penal francez din 1807 menţiona că exercitarea libertăţii individuale "este pentru omul trăind în 

societate primul dintre toate bunurile, cel a cărui conservare interesează cel mai mult fericirea 

lui. 

Guvernanţii şi legea trebuie, deci, să o protejeze şi să o apere cu o atenţie riguroasă 

împotriva oricărui act delictuos din partea miniştrilor şi agenţilor lor"
24

. 

Categoria "libertatea individuală" are, în viziunea prof. I.Muraru, "o sferă de cuprindere şi o 

generalitate mai mari decât cele ale siguranţei persoanei. Siguranţa persoanei poate fi văzută şi 

ca o garanţie a libertăţii individuale, ea privind legalitatea măsurilor ce pot fi dispuse de către 

autorităţile publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege"
25

. 

Şi dacă este adevărat că "libertatea individuală, ca de altfel toate libertăţile umane, nu este, 

nu poate şi nu trebuie să fie absolută"
26

, rezultă că ea urmează a se realiza în coordonatele 

impuse de către ordinea constituţională, ordinea de drept. Iar încălcarea ordinii de drept de către 

individ justifică autorităţile publice la intervenţie, la represiune. 

Tot atât de adevărat este şi faptul că "acţiunile autorităţilor publice de restabilire a ordinii 

de drept, de represiune (atunci când este cazul) sunt şi trebuie să fie, la rândul lor, condiţionate şi 

clar determinate, astfel încât libertatea individuală să fie respectată şi nici o persoană care este 

inocentă să nu fie victima unor acţiuni abuzive sau determinate eventual de reţineri pur 

politice"
27

. 

Iată de ce în alin.(1) art.25 din Constituţia Republicii Moldova se stipulează că libertatea 

individuală este inviolabilă, prevedere care, considerăm, ar trebui stabilită şi în art.23 al 

Constituţiei României. 

Anume din aceste raţiuni, teoretice şi practice, art.25 şi, respectiv, art.23 din Constituţii 

stabilesc clar condiţiile în care se pot realiza percheziţii, reţineri şi arestări, şi anume: că acestea 

pot fi dispuse numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege. 

În cele ce urmează vom da explicaţiile de rigoare ale acestor ultime stipulări. Astfel, prin 

"cazuri prevăzute de lege" literatura de specialitate înţelege "situaţiile, împrejurările în care 

autorităţile publice competente pot proceda la percheziţii, reţineri sau arestări"
28

, iar prin 

"procedura prevăzută de lege" urmează să înţelegem "reguli procedurale a căror respectare 

obligatorie se impune"
29

 vom adăuga - prin Codul de procedură penală. 

În ce priveşte înseşi masurile pe care le pot impune autorităţile publice, acestea sunt 

următoarele: 

A.Percheziţia este o măsură reglementată de Codul de procedură penală. 

Art.11 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova
30

 stabileşte: 

"(1) Libertatea şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. 

(2) Nimeni nu poate fi reţinut şi arestat decât în cazurile şi în modul stabilit de prezentul 

cod. 

(4) Reţinerea persoanei până la emiterea mandatului de arestare nu poate depăşi 72 de ore. 

(8) Orice persoană reţinută sau arestată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane. 

(9) Persoana reţinută, arestată preventiv nu poate fi supusă violenţei, ameninţărilor sau unor 

metode care ar afecta capacitatea ei de a lua decizii şi de a-şi exprima opiniile". 

Prin ea însăşi, percheziţia priveşte direct libertatea individuală şi, mai ales, siguranţa 

persoanei. De aceea, percheziţia se poate efectua numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de 

lege. Doar procedura penală stabileşte şi trebuie să stabilească reguli, până în detalii, privind 

încuviinţarea, timpul, procedura de efectuare a percheziţiilor. În opinia noastră, percheziţia la 

domiciliu trebuie sancţionată doar de către instanţa de judecată, deoarece, de regulă, persoana 

suspectă este reţinută. Şi pentru a nu permite abuzul din partea persoanelor care înfăptuiesc 

urmărirea penală, se cere sancţiunea instanţei judecătoreşti, şi nu din oficiu a organelor de 

urmărire penală. 

B.Reţinerea este "o măsură procesual-penală, preventivă, prin care persoana faţă de care 

există unele indicii că a săvârşit o faptă, prevăzută şi pedepsită de lege, este privată de libertatea 



sa, de către autorităţile competente, pe o durată strict limitată"
31

. Dat fiind că "reţinerea" priveşte 

direct libertatea individuală
32

, ea este reglementată prin Constituţie şi, în detalii, prin legislaţia 

penală, care nu poate şi nu trebuie să contravină textului constituţional. 

Însuşi textul Constituţiei stabileşte anumite reguli privind reţinerea persoanei, şi anume: că 

reţinerea este permisă numai în cazurile şi cu procedura stabilită de lege; că implică obligaţia 

autorităţilor publice de a aduce de îndată la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege şi numai în 

prezenţa unui avocat ales sau numit din oficiu, motivele reţinerii; că implică eliberarea 

obligatorie a persoanei în momentul în care motivele care au determinat luarea măsurii au 

încetat. 

Prof. I.Muraru subliniază, pe bună dreptate, că durata de reţinere de 24 de ore "trebuie 

interpretată ca o durată ce nu poate fi depăşită şi nu ca o durată practicată în orice caz"
33

. De aici 

rezultă că reţinerea poate dura şi mai puţin, şi o oră şi cinci ore, în funcţie de "motivele reţinerii 

şi de operativitatea în rezolvarea problemelor pe care le ridică fiecare caz în parte"
34

. Mai mult ca 

atât, dacă s-a constatat că autoritatea a făcut abuz reţinând persoana până la limita maxima, adică 

ea nu era necesară, intervine răspunderea juridică pentru abuz. 

Aceasta deloc nu înseamnă că procedura penală nu poate stabili, până în detalii, procedura 

reţinerii penale, locul important "trebuind să-l ocupe evidenţele strict necesare"
35

. 

C. Arestarea este o măsură care atinge grav libertatea individuală, ea având consecinţe 

mari, uneori nebănuite, asupra reputaţiei persoanei, asupra vieţii sale intime şi familiale, asupra 

fericirii sale. 

Persoana arestată "suportă bănuiala de culpabilitate, măsură putând produce efecte 

ireparabile. De aceea, arestarea este supusă unor reguli constituţionale clare şi ferme, luarea ei 

revenind unor autorităţi care acţionează numai din ordinul legii, independent şi imparţial, şi 

anume - magistraţilor"
36

. Aşa, de exemplu, alin.(4) art.23 din Constituţia României şi alin.(4) 

art.25 din Constituţia Republicii Moldova stabilesc două reguli constituţionale, şi anume: că 

arestarea se face numai în temeiul unui mandat de arestare şi că această măsură o poate dispune 

numai judecătorul, şi numai "în cazurile şi cu procedura prevăzută de lege". 

Arestarea ca măsură preventivă se aplică numai în cazurile săvârşirii unei infracţiuni pentru 

care legea prevede pedeapsa privativă de libertate pe un termen mai mare de 2 ani (alin.(2) 

art.176 С.proc.pen. RM) şi constă în deţinerea bănuitului, învinuitului, inculpatului în stare de 

arest în locurile şi condiţiile prevăzute de lege (alin.(1) art.185 С.proc.pen. RM)
37

. 

După cum vedem, arestarea implică intentarea unui proces penal făptuitorului, proces care 

poate dura şi care durează, mai ales în cazurile complicate. De aceea şi apare întrebarea: care 

poate fi totuşi durata ţinerii sub arest a persoanei implicate? Din analiza dispoziţiilor din alte 

Constituţii şi a practicii în materie s-a putut observa că durata de 30 de zile "este o durată care, 

de principiu, satisface atât cerinţele (măcar de început) ale procesului penal, cât şi cerinţele 

respectării libertăţii individuale"
38

. Acestea sunt considerentele din care în art.23 şi, respectiv, în 

art.25 (alin.(4)) din Constituţiile analizate e stabilită o durată de arestare "de cel mult 30 de zile". 

De aici rezultă că durata poate fi şi mai scurtă. 

Însă, de multe ori procesul penal impune activităţi complexe, acte probatorii care pot dura 

în timp, fiind necesară şi prelungirea stării de arest a persoanei implicate. Cu toate acestea, 

Constituţia României prevede că termenul arestării poate fi prelungit numai de către instanţa de 

judecată, în condiţiile legii, fără ca durata totală să depăşească un termen rezonabil, şi nu mai 

mult de 180 de zile. Aceste dispoziţii sunt deosebit de importante pentru siguranţa persoanei, 

"pentru că asupra stării sale de libertate decide o autoritate judecătorească, după o procedură 

jurisdicţională căreia îi sunt aplicabile toate regulile clasice ale justiţiei, în care motivarea 

hotărârii nu poate lipsi"
39

. Iată de ce din nou se cere ca şi Constituţia Republicii Moldova să 

stabilească un termen de arestare care să nu depăşească 180 de zile. Mai mult ca atât, 

Constituţiile prevăd dreptul arestatului de a se adresa cu recurs privind legalitatea arestării. 

Instanţa, în acest caz, este obligată nu numai să soluţioneze plângerea, ci şi să pronunţe o 

hotărâre motivată. 



Dat fiind că atât reţinerea, cât şi arestarea privesc libertatea individuală, Constituţia 

stabileşte că ele se pot ordona numai atunci când există motive legale. În acelaşi timp, respectând 

principiile libertăţii, siguranţei persoanei, ea, la rândul său, trebuie să cunoască motivele ce 

impun aplicarea acestor măsuri grave care, desigur, o privesc. Considerent din care Constituţia 

trebuie să prevadă "două reguli în legătură cu aceste motive: prima privind timpul de comunicare 

şi a doua privind limba în care se face această comunicare"
40

. 

Cât priveşte prima regulă, conform prevederilor constituţionale, autoritatea care efectuează 

reţinerea sau arestarea are obligaţia de a comunica de îndată persoanei afectate măsurile luate, 

aceasta deoarece este important "nu numai pentru transparenţa acţiunii autorităţilor publice, ci şi 

pentru evitarea unor erori, a unor discuţii uneori obositoare şi iritante"
41

. 

Cât priveşte limba în care se face comunicarea, ea este limba pe care o înţelege persoana în 

cauză. Această prevedere firească este o garanţie a siguranţei persoanei. 

Din păcate, art.25 al Constituţiei Republicii Moldova nu prevede aceasta a două regulă. De 

aceea, propunem, cu titlu de lege ferenda, ca în alin. (5) al acestuia cuvintele "... la cunoştinţă" să 

fie urmate de cuvintele "în limba pe care el o cunoaşte'; mai departe - după text. 

Atunci însă când se conturează culpabilitatea persoanei, fapt ce se materializează în 

învinuire, ultima se aduce la cunoştinţă în cel mai scurt termen, dar numai în prezenţa unui 

avocat, ales sau numit din oficiu. Dat fiind că învinuirea reprezintă formularea culpabilităţii şi 

răspunderii persoanei, dreptul de apărare trebuie deja să funcţioneze. La această etapă "avocatul 

devine practic un garant al siguranţei persoanei, el poate sprijini profesional clarificarea 

problemelor cu care clientul său este confruntat"
42

. 

Această prevedere constituţională devine obligatorie pentru autoritatea publică care, în aşa 

condiţii, trebuie să ia măsuri eficiente pentru realizarea în practică a asigurării unui avocat din 

oficiu, atunci când persoana nu are un avocat ales. 

Regula constituţională prin claritatea ei este imperativă, încât nu admite nici un 

"subterfugiu juridic", încălcarea ei fiind o gravă încălcare a Constituţiei. 

Am argumentat deja că arestarea sau reţinerea persoanei este justificată doar prin existenţa 

unor motive legale. Dacă însă aceste motive au dispărut, atunci, conform prevederilor 

constituţionale, cel reţinut sau cel arestat urmează în mod obligatoriu să fie eliberat. Menţionăm 

că această constatare a dispariţiei motivelor trebuie să fie legală şi oficială. 
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