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Secţiunea 4. Drepturile suplimentare pe care le posedă persoana 

reţinută 

§1. Dreptul persoanei reţinute la măsuri de ocrotire 

Persoana bănuită de săvîrşirea infracţiunii şi reţinută în temeiul 
articolelor 165, 166 al CPP dispune de dreptul la măsuri de ocrotire a copiilor 

minori, a persoanelor bătrîne sau handicapate, aflate la întreţinerea ei, a 

animalelor domestice şi a averii sale. 
Potrivit prevederilor art.189 al CPP, în cazul în care persoana reţinută are 

sub ocrotirea sa minori, persoane recunoscute iresponsabile, persoane cărora 
li s-a instituit curatelă sau persoane care, din cauza vîrstei, a bolii sau din alte 
cauze, au nevoie de ajutor, referitor la aceasta vor fi informate autorităţile 
competente pentru a lua, faţă de aceste persoane, măsuri de ocrotire. 
Obligaţia de a informa despre necesitatea aplicării măsurii de ocrotire revine 
organului care a efectuat reţinerea, adică ofiţerului de urmărire penală sau, 
după caz, procurorului. 

Dispoziţiile organului de urmărire penală în vederea luării măsurilor de 
ocrotire faţă de persoanele rămase fără ocrotire sînt executorii pentru 

autorităţile tutelare, precum şi pentru conducătorii instituţiilor medicale sau 
sociale de stat. Organul de urmărire penală transmite minorii, persoanele 
iresponsabile sau cele cu vîrstă înaintată sub ocrotirea rudelor, cu 
consimțământul acestora.  

Persoanele ale căror bunuri au rămas fără supraveghere în urma reţinerii 
au dreptul la supravegherea acestor bunuri, inclusiv la îngrijirea şi hrănirea 
animalelor domestice, asigurat de organul de urmărire penală la cererea şi 
din contul acestei persoane. Dispoziţia organului de urmărire penală cu 
privire la asigurarea supravegherii bunurilor persoanei şi a îngrijirii lor este 
obligatorie pentru conducătorii respectivi ai instituţiilor de stat. 

Organul de urmărire penală este obligat să informeze neîntîrziat 
persoana reţinută, precum şi alte persoane interesate, despre măsurile de 
ocrotire luate potrivit legii procesual-penale. 

§2. înştiinţarea despre reţinerea persoanei 

Legislaţia procesual-penală reglementează procedura de înştiinţare 
despre reţinerea persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii. 

Aşadar, potrivit art.173 al CPP, persoana care a întocmit procesul-verbal 
de reţinere, imediat, dar nu mai tîrziu de 6 ore, este obligată să dea 
posibilitate persoanei reţinute să anunţe una din rudele apropiate (părinţii, 
copiii, înfiitorii, copiii înfiaţi, fraţii şi surorile, bunicii şi nepoţii lor) sau o altă 
persoană, la propunerea reţinutului, despre locul unde acesta este deţinut 
sau o anunţă singură. 

în cazul în care persoana reţinută este cetăţean al unui alt stat, referitor 
la reţinerea sa este informată, în termen de pînă la 6 ore, ambasada sau 
consulatul statului respectiv dacă persoana reţinută o cere. 

Recomandăm ca ambasada sau consulatul statului respectiv să fie 

informat prin intermediul organului de urmărire penală ierarhic superior şi al 
Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, mai 

întîi prin telefon, iar apoi în formă scrisă. 
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Dacă cetăţeanul statului străin, reţinut în temeiul art.165, 166 ale CPP, 
are pe teritoriul ţării noastre rude apropiate sau alte persoane de nădejde, 

ofiţerul de urmărire penală sau procurorul va permite persoanei reţinute să 
înştiinţeze aceste persoane despre locul detenţiei sale. 

Dacă persoana reţinută este militar, în termenul cel mai scurt, dar nu mai 
tîrziu de 6 ore, este informată unitatea militară în care ea îşi satisface serviciul 
militar sau centrul militar unde este la evidenţă, precum şi rudele apropiate 
sau o altă persoană, la propunerea reţinutului, despre locul unde acesta este 
reţinut. 

în cazuri excepţionale, dacă aceasta o cere caracterul deosebit al cauzei, 
în scopul asigurării secretului etapei începătoare a urmăririi penale, cu 
consimţămîntul judecătorului de instrucţie, înştiinţarea despre reţinere poate 
fi efectuată în termenul care nu va depăşi 72 de ore de la reţinere, cu excepţia 
cazului în care persoana reţinută este minoră. 

De asemenea, după cum am menţionat anterior, art.l67 al CPP obligă 

ofiţerul de urmărire penală sau procurorul, în decurs de pînă la 6 ore de la 

întocmirea procesului- verbai de reţinere, să prezinte procurorului o comunicare, în 

scris, privitoare la reţinere, în cazul în care persoana va fi reţinută în zilele de 

odihnă (sîmbătă, duminică, în zilele libere în legătură cu diferite sărbători laice 

sau religioase), comunicarea este în- mînată procurorului de serviciu. Dacă 

procurorul, inclusiv cel de serviciu, lipseşte din incinta procuraturii, 

reprezentantul organului de urmărire penală va informa procurorul prin 

intermediul legăturii telefonice despre reţinerea persoanei bănuite de săvîr- 

şirea infracţiunii, la domiciliul său sau în alt loc unde se află acesta. 
în această situaţie, comunicarea în scris va fi prezentată procurorului 

imediat ce acesta se va prezenta la serviciu sau în primele ore ale următoarei 
zile de muncă. 

Este necesar de menţionat că, în cazul reţinerii unor categorii de 
persoane care exercită funcţii elective în organele de stat sau a celor care se 
bucură de o anumită inviolabilitate personală şi imunitate de jurisdicţie 
penală, legislaţia naţională şi cea internaţională prevede proceduri speciale 
de înştiinţare a organelor în care acestea activează. 

în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova despre statutul 
deputatului în Parlament, dacă un deputat va fi reţinut în caz de infracţiune 
flagrantă, Procurorul General va informa neîntîrziat Preşedintele 
Parlamentului asupra reţinerii persoanei indicate. 

Potrivit Legii Republicii Moldova privind statutul alesului local, în caz de 
reţinere a unui consilier al consiliului sătesc (comunal), orăşenesc (municipal), 
raional şi al consiliului municipal Chişinău, a unui deputat în Adunarea 
Populară a Găgăuziei, a unui primar, viceprimar, preşedinte sau 
vicepreşedinte al raionului, în cel mai scurt termen se va informa organul 
respectiv. 

Analizînd prevederile Legii Republicii Moldova cu privire la avocaţii 
parlamentari, trebuie menţionat că, în cazul reţinerii unui deputat 
parlamentar pentru o infracţiune flagrantă, va fi informat neîntîrziat 
Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova de către Procurorul General. 

în cazul în care va fi reţinut un judecător al Curţii Constituţionale pentru 
o infracţiune flagrantă, în conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire 
la Curtea Constituţională, Procurorul General va informa neîntîrziat 
Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. 

Conform Legii Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului, în 
cazul reţinerii unui judecător, Procurorul General va informa imediat Consiliul 
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Superior al Magistraturii şi Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, 
Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova. 

în caz de reţinere a unui avocat, reprezentanţii organului de urmărire 
penală sînt obligaţi să informeze Ministerul Justiţiei şi Consiliul Baroului de 
avocaţi, în decurs de 6 ore din momentul reţinerii, stipulează Legea Republicii 
Moldova cu privire la avocatură. 

în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena cu privire la 
relaţiile diplomatice şi ale Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile 
consulare, în cazul în care în săvîrşirea unei infracţiuni este implicat un agent 
diplomatic sau un funcţionar consular, fără a reţine persoana care ocupă 
funcţiile indicate, se informează imediat Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene al Republicii Moldova, care, în mod diplomatic, 
înştiinţează ambasadele sau consulatele respective. 
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§3. Temeiurile şi condiţiile eliberării persoanei reţinute ca bănuit de 

săvîrşirea infracţiunii 

O importanţă deosebită pentru respectarea drepturilor persoanei 
reţinute în calitate de bănuit o au prevederile art. 174 al CPP, care 
reglementează procedura de eliberare a persoanei reţinute. 

Potrivit articolului menţionat, persoana reţinută urmează să fie eliberată în cazurile în 
care: 

1) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că persoana reţinută 
a să- vîrşit infracţiunea; 

2) lipsesc temeiurile de a priva, în continuare, persoana de libertate; 
3) organul de urmărire penală a constatat, la reţinerea persoanei, o 

încălcare esenţială a legii; 
4) a expirat termenul reţinerii; 
5) a expirat termenul de reţinere şi instanţa nu a autorizat arestarea 

preventivă a persoanei. 
De menţionat că această normă a introdus o prevedere importantă în 

ceea ce priveşte protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
care stipulează că persoana eliberată după reţinere nu poate fi reţinută din 
nou pentru aceleaşi temeiuri. Astfel s-a redus posibilitatea ca organele de 
urmărire penală să comită abuzuri în privinţa categoriilor de persoane 
indicate. 

La eliberare, persoanei reţinute i se înmînează certificatul în care se 
menţionează de către cine a fost reţinută, temeiul, locul şi timpul reţinerii, 
temeiul şi timpul eliberării. 

La baza procedurii de eliberare a persoanei reţinute sînt puse 
următoarele prevederi ale Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, ale Constituţiei Republicii Moldova şi 
ale Codului de procedură penală: 

1) eliberarea persoanei reţinute este obligatorie dacă aceasta a fost 
reţinută ilegal, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(4) din 
Convenţia indicată, orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare 
sau deţinere are dreptul să înainteze un recurs în faţa unui tribunal 
care urmează să statueze, într-un termen scurt, legalitatea deţinerii 
sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală; 

2) eliberarea persoanei reţinute este obligatorie, dacă motivele reţinerii 
au dispărut. Potrivit art.25 alin.(6) din Constituţie, eliberarea celui 
reţinut sau arestat este obligatorie dacă motivele reţinerii sau arestării 
sale au dispărut; 

3) eliberarea persoanei reţinute este obligatorie dacă a expirat termenul 
reţinerii, în conformitate cu cerinţele art. 25 alin.(3) din Constituţie, 
reţinerea nu poate depăşi 72 de ore; 

4) persoana reţinută poate fi eliberată cu condiţia de a fi asigurată 
prezentarea persoanei la organele de urmărire penală sau în instanţa 
de judecată. Potrivit art.5 alin.(3) din Convenţie, orice persoană 
arestată sau deţinută, în condiţiile prevăzute de §1 lit.c) din articolul 
indicat, trebuie adusă de îndată înaintea 
unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu executarea atri-
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buţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată intr-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. 

De asemenea, art.ll al CPP determină condiţiile eliberării persoanei reţinute. 
Aşadar, alin.(4) prevede că reţinerea persoanei, pînă la emiterea mandatului 
de arestare, nu poate depăşi 72 de ore. în conformitate cu alin.(6), organul 
de urmărire penală sau instanţa judecătorească este obligată să elibereze 
imediat orice persoană deţinută ilegal sau dacă temeiurile reţinerii ori 
arestării au dispărut. 

în baza celor expuse, considerăm că este necesar a explica mai detailat 
cazurile, temeiurile şi condiţiile de eliberare a persoanei reţinute: 

1) Nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că persoana reţinută 
a să- vîrşit infracţiunea. Aceasta înseamnă că: 

- în termen de 72 de ore nu au fost administrate probe în apărarea 
persoanei reţinute, care combat circumstanţele prevăzute la art.166 
alin.(l) şi alin.(2) din CPP; 

- în termen de 72 ore nu au fost administrate probe suficiente şi 
incontestabile pentru a pune sub învinuire persoana bănuită de 
săvîrşirea infracţiunii pentru care a fost privată temporar de libertate; 

- în termen de 72 de ore sînt administrate probe care confirmă că 
infracţiunea a fost săvîrşită de o altă persoană. 

2) Lipsesc temeiurile de a priva în continuare persoana de libertate. 
Aceasta înseamnă că: 

- în termen de 72 de ore s-a constat că persoana reţinută nu a împlinit 
vîrsta de la care poate fi pasibilă de răspunderea penală, în cazul în 
care ea a fost reţinută în lipsa unor acte de identificare a ei: 

- în termen de 72 de ore s-a constat una sau mai multe circumstanţe 
care, potrivit art. 275 din CPP, exclud efectuarea urmăririi penale; 

- în termen de 72 de ore s-a constat unul sau mai multe temeiuri care 
prevăd scoaterea persoanei de sub urmărirea penală în conformitate 
cu cerinţele art. 284 din CPP; 

- în termen de 72 de ore s-a constat unul sau mai multe temeiuri care 
prevăd încetarea urmăririi penale în conformitate cu prevederile art. 
285 din CPP; 

- în termen de 3 ore din momentul privării persoanei de libertate, pînă 
la înregistrarea infracţiunii şi pornirea urmăririi penale, s-a constatat 
că nu este justificată reţinerea ei. 

3) Organul de urmărire penală, la reţinerea persoanei, a constatat o 
încălcare esenţială a legii. Aceasta înseamnă că: 

- în termen de pînă la 3 ore din momentul privării de libertate a 
persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii nu a fost înregistrată, în 
modul prevăzut de lege, sesizarea despre săvîrşirea sau pregătirea 
pentru săvîrşirea infracţiunii prevăzute de Codul penal; 

- în termen de pînă la 3 ore din momentul privării de libertate a 

persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii nu a fost pornită urmărirea 

penală;
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- persoana a fost reţinută în lipsa temeiurilor indicate în alin.(l) şi (2) ale art. 166, 169, 170,171 şi 172 din CPP; 

- încadrarea juridică greşită a faptei prevăzute de partea specială a Codului penal, ce nu se pedepseşte cu 

închisoare pe un termen mai mare de un an; 
- persoana reţinută nu a atins vîrsta, prevăzută de legea penală, de la care este pasibilă de răspunderea penală, 

iar reprezentantul organului de urmărire penală nu cunoştea vîrsta bănuitului; 

- persoana reţinută este un subiect special, care se bucură de imunitate prevăzută de lege sau de convenţiile 

internaţionale, şi la privarea sa de libertate nu s-au respectat condiţiile speciale; 

- lipseşte procesul-verbal sau ordonanţa cu privire la reţinerea persoanei; 

- procesul-verbal sau ordonanţa cu privire la reţinerea persoanei este întocmită cu încălcări grave ale 

prevederilor indicate la art. 260 sau art. 255 din CPP; 

- persoanei reţinute nu i-au fost aduse la cunoştinţă motivele reţinerii sale sau aceste motive i-au fost 

comunicate fără participarea apărătorului ales sau numit din oficiu, după cum este indicat în art. 167 alin.(2) 

din CPP. 

4) A expirat termenul reţinerii. Aceasta înseamnă că: 

- din momentul privării reale de libertate a persoanei bănuite au expirat 72 de ore şi în privinţa ei n-a fost 

aplicată măsura preventivă. în acest termen se include şi perioada de pînă la 3 ore în cazul în care persoana a 

fost reţinută pînă la înregistrarea infracţiunii şi pornirea urmăririi penale; 

- din momentul întocmirii procesului-verbal de reţinere a persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii şi 

încarcerării ei în izolatorul de detenţie provizorie a expirat termenul de 72 de ore; 

- din momentul reţinerii persoanei în baza ordonanţei organului de urmărire penală, pentru a fi pusă sub 

învinuire, a expirat termenul de 72 de ore; 

- din momentul reţinerii învinuitului în baza ordonanţei organului de urmărire penală şi pînă la arestarea lui a 

expirat termenul de 72 de ore şi în privinţa lui n-a fost aplicată arestarea preventivă; 

- din momentul reţinerii persoanei în baza încheierii instanţei, în caz de infracţiune de audienţă, a expirat 

termenul de 72 de ore, iar în privinţa lui n-a fost aplicată arestarea preventivă; 

- din momentul reţinerii persoanei condamnate şi pînă la soluţionarea chestiunii privind anularea condamnării 

cu suspendarea executării pedepsei sau anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen a 

expirat termenul stabilit de judecătorul de instrucţie, dar nu mai mult de 10 zile, însă chestiunea dată n-a fost 

soluţionată. 

5) A expirat termenul de reţinere şi instanţa nu a autorizat arestarea preventivă a persoanei. Aceasta înseamnă că: 

- judecătorul de instrucţie nu a autorizat arestarea preventivă şi a dispus, prin încheiere, 

eliberarea persoanei reţinute în cazul prezenţei temeiurilor prevăzute la art.174 alin.(l) pct.l), 2), 3) şi 

4) din CPP. în asemenea situaţie, persoana se eliberează imediat din sala de judecată; 
- judecătorul de instrucţie nu a autorizat arestarea preventivă şi a dispus, prin încheiere, alegerea 

şi aplicarea unei măsuri preventive mai uşoare. în asemenea situaţie, persoana se eliberează 
după expirarea a 72 de ore din momentul reţinerii ei şi, în termenul indicat, organul de urmărire 
penală are posibilitatea să se adreseze din nou judecătorului de instrucţie cu propunerea de 
aplicare a arestului preventiv dacă vor fi dobîndite noi probe întru susţinerea alegerii acestei 
măsuri procesuale de constrîngere. 

Totodată, trebuie remarcat că, potrivit art.307 alin. (6) din CPP, în cazul adoptării hotărîrii privind 
eliberarea provizorie a persoanei pe cauţiune, bănuitul este ţinut sub arest pînă în momentul în care 
cauţiunea stabilită de judecător nu va fi depusă în contul depozitar al procuraturii, însă termenul de 
ţinere a lui în stare de arest nu va depăşi 10 zile. 

Dreptul de a elibera persoana reţinută îl au următoarele organe: 
a) Organul de urmărire penală - în cazul în care persoana a fost privată de libertate pe o perioadă 

de pînă la 3 ore în situaţia în care infracţiunea nu a fost înregistrată potrivit legii, nu a fost pornită 
urmărirea penală sau nu a fost întocmit procesul-verbal de reţinere pe motiv că nu este 
justificată adoptarea acestei măsuri procesuale de constrîngere; 

b) Procurorul care exercită controlul asupra urmăririi penale la propunerea ofiţerului de urmărire 

penală, în temeiul art.52 alin.(l) pct.13 din CPP şi art.57 pct.l7) din CPP; 

c) Procurorul care efectuează urmărirea penală, din oficiu, în temeiul art.52 alin.(l) pct.13, CPP; 
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d) Judecătorul de instrucţie: 
- în cazul în care a refuzat autorizarea arestării preventive cu eliberarea imediată a persoanei 

reţinute în temeiurile prevăzute la art.174 alin.(l) pct.l), 2), 3) şi 4) din CPP; 

- în cazul în care a refuzat autorizarea arestării preventive cu alegerea unei măsuri preventive mai 

uşoare în conformitate cu prevederile art.307 alin.(6) din CPP; 
- în cazul în care, în decurs de 10 zile, n-a fost soluţionată chestiunea privind anularea condamnării 

cu suspendarea executării (titlul §5) pedepsei sau anularea liberării condiţionate de pedeapsă 
înainte de termen a persoanei reţinute; 

c) Instanţa de judecată, în toate cazurile în care cauza penală se află în faza de judecare şi sînt 
prezente temeiurile indicate la art. 174 din CPP. 

Organul de urmărire penală şi procurorul eliberează persoana în baza unei ordonanţe, iar 
judecătorul de instrucţie şi instanţa - în baza unei încheieri. 

Eliberarea persoanei reţinute generează anumite efecte juridice: 
- în cazul în care, în termen de pînă la 72 de ore, organul de urmărire penală a acumulat 
probe incontestabile care confirmă că anume bănuitul a săvîrşit infracţiunea pentru care a fost 
pornită urmărirea penală, o dată cu eliberarea, acesta trebuie pus sub învinuire. Dacă bănuitul 
nu a fost pus imediat sub învinuire, el trebuie scos de sub urmărirea penală, astfel pierzîndu-şi 
calitatea de bănuit. Această cerinţă decurge din prevederile art.63 din CPP. Potrivit alin.® pct.l) 
al articolului indicat, organul de urmărire penală nu este în drept să menţină persoana reţinută 
în calitate de bănuit mai mult de 72 de ore. Conform art.63 alin.(3) al CPP, în momentul 
expirării, după caz, a termenului indicat în alin.(2), organul de urmărire penală este obligat să 
elibereze bănuitul reţinut, dispunînd scoaterea lui de sub urmărirea penală; 

- în cazul în care organul de urmărire penală, în decurs de 72 de ore, n-a administrat probele 
necesare pentru a confirma bănuirea persoanei reţinute, el este obligat să elibereze bănuitul 
reţinut în termenul stabilit de lege. Concomitent cu eliberarea persoanei reţinute, ea trebuie 
să fie scoasă de sub urmărirea penală. 

În conformitate cu prevederile art.63 alin.® al CPP, organul de urmărire penală sau instanţa de 
judecată, constatînd că bănuirea nu s-a confirmat, este obligată să elibereze bănuitul reţinut, dispunînd 
scoaterea lui de sub urmărire: 

- în cazul în care, o dată cu eliberarea persoanei reţinute, în privinţa ei a fost aplicată de către 
procuror sau judecătorul de instrucţie una din măsurile preventive neprivative de libertate şi în 
decurs de 10 zile nu a fost pusă sub învinuire, atunci persoana trebuie scoasă de sub urmărirea 
penală. în conformitate cu prevederile art.63 alin.(2) pct.2) al CPP, organul de urmărire penală 
nu este în drept să menţină în calitate de bănuit persoana în privinţa căreia a fost aplicată o 
măsură preventivă neprivativă de libertate mai mult de 10 zile din momentul în care i s-a adus la 
cunoştinţă ordonanţa despre aplicarea măsurii preventive. 

O dată cu eliberarea persoanei reţinute, ea îşi pierde statutul de bănuit, deoarece art.63 alin.(5) al 
CPP prevede că statutul de bănuit încetează în momentul eliberării reţinutului, al revocării măsurii 
preventive aplicate în privinţa lui ori, după caz, al anulării ordonanţei de recunoaştere în calitate de 
bănuit şi al scoaterii lui de sub urmărire sau din momentul emiterii de către organul de urmărire penală 
a ordonanţei de punere sub învinuire. 

Nerespectarea de către organul de urmărire penală a procedurii de eliberare a persoanei reţinute 
şi a prevederilor legislaţiei procesual-penale în ceea ce priveşte scoaterea ei de sub urmărire penală va 
duce la încălcări grave ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei reţinute, care se vor 
răsfrînge negativ asupra legalităţii întregului proces de urmărire penală şi de judecare a cauzei penale.



Tactica retine-: oâr.Liituiui şi învinuituiui 115 

 

Organizarea colaborării/ interacţiunii este sarcina conducătorului grupului de urmărire penală. El e 

obligat să stabilească funcţiile fiecărui colaborator participant la reţinere, să-l înzestreze cu mijloace 

tehnice, să stabilească modul de legătură şi de coordonare a eforturilor, să organizeze realizarea măsurilor 
proiectate în plan. 

Reţinerea trebuie efectuată întotdeauna prin surprindere. Aceasta înseamnă că persoana bănuită 
nu este gata să opună rezistenţă membrilor grupului de capturare, să se eschiveze, să ascundă probele pe 
care le are asupra sa sau să se sinucidă. 

Imediat după capturarea fizică a persoanei bănuite este necesară efectuarea percheziţiei corporale, 
al cărei scop constă în deposedarea ei de diferite obiecte, de armă, care ar putea servi la atacarea 
membrilor echipei de reţinere, la sinucidere, precum şi ridicarea obiectelor, documentelor care ar putea 
servi ca probe în cauza cercetată. Percheziţia corporală se efectuează la locul reţinerii fizice, cu 
întocmirea procesul ui-verbal la locul reţinerii. 

§ 3. Pregătirea pentru reţinere 

Reţinerea bănuitului/ învinuitului se poate înfăptui atît după o pregătire prealabilă, cît şi fără ea, în 
cazurile în care se creează o situaţie care cere reţinerea imediată a lui. 

Reuşita reţinerii în multe privinţe se datorează anume pregătirii acţiunii date şi efectuării ei prompt, 
exact şi calificat. Pregătirea pentru reţinerea bănuitului/ învinuitului cuprinde: 

1) luarea măsurilor pentru obţinerea informaţiei maximale despre persoana care trebuie reţinută; 
2) întocmirea planului reţinerii bănuitului/ învinuitului; 
3) completarea grupului de reţinere; 
4) stabilirea sarcinilor participanţilor la reţinere şi a condiţiilor realizării ei cu succes (instructajul 

grupului de reţinere); 
5) studierea locului unde se va desfăşura reţinerea; 
6) deplasarea grupului la locul unde va avea loc reţinerea. 
La planificarea operaţiunii de reţinere o însemnătate deosebită are informaţia. în acest scop, se 

studiază minuţios documentele procesuale existente (depoziţiile martorilor, declaraţiile învinuitului, 
pătimaşilor ş.a., materialele investigaţiei operative se obţin/ culeg etc.), se stabilesc datele de rigoare 
complete şi adresa persoanei pasibile de reţinere, informaţii despre starea lui fizică, componenţa familiei, 
despre planificarea locuinţei, a casei pe care o ocupă, particularităţile sectorului adiacent al localităţii, 
existenţa în acest sector a altor clădiri şi alte probleme, lista cărora este determinată de circumstanţele 
concrete şi datele obţinute. în cazul efectuării operaţiunii de căutare şi reţinere a persoanei care a evadat 
sau care se eschivează de la răspundere, trebuie să se culeagă date despre caracterul localităţii şi căile de 
comunicaţie din zona de cercetare 
(căutare), despre semnalmentele exterioare ale persoanei căutate, îmbrăcămintea sa, echipamentul, 
armele ce le-ar putea avea asupra sa şi ruta presupusă.  
Sarcinile viitoarei reţineri şi condiţiile efectuării acestei acţiuni se prezintă într-un plan de reţinere 
proiectat, care trebuie adus la cunoştinţa tuturor membrilor grupului 
de reţinere. 

Planul reţinerii se întocmeşte, de regulă, în formă scrisă. La efectuarea concomitentă a cîtorva 
reţineri (în grup), precum şi dispunînd de date despre o posibilă agravare a situaţiei în timpul efectuării 
operaţiunii (opunerea rezistenţei armate, tentativă de evadare, de sinucidere etc.), planul se confirmă de 
către conducătorul organului de urmărire penală. 

în planul viitoarei reţineri trebuie să fie determinate sarcinile operaţiunii, consecu- tivitatea şi 
modurile de soluţionare a lor, să fie indicaţi în mod concret colaboratorii delegaţi în componenţa grupului 
de serviciu operativ, locul şi rolul fiecăruia dintre ei. De asemenea, în plan sînt prevăzute mijloacele de 
înzestrare operativă, tehnică şi de transport a operaţiunii de reţinere şi escortare, ordinea de acţiuni ale 
grupului (de asigurare, de capturare şi documentare). în cazul complicării situaţiei, procedura reţinerii 
poate fi schimbată pe loc de către conducătorul grupului de reţinere. 

În afară de aceasta, în plan trebuie să fie indicate: 
a) modul de deplasare la locul viitoarei reţineri; 
b) modul de pătrundere în încăpere, amplasarea pe teren, unde se planifică reţinerea bănuitului/ 

învinuitului; 



116 Protecţia drepturilor omului la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere 

 

c) procedeele de legătură între membrii grupului operativ, precum şi între grupul operativ şi 
colaboratorii supravegherii exterioare care asigură operaţiunea; 

d) sistemul concret de acţiuni ale membrilor grupului operativ în timpul capturării bănuitului/ 
învinuitului; 

e) echiparea şi înarmarea grupului de reţinere; 
f) stabilirea modului de executare a operaţiunii şi escortarea persoanei reţinute. 
în cadrul instructajului, grupul serviciului operativ trebuie să fie informat de către ofiţerul de 

urmărire penală cu privire la următoarele: 
1. datele şi caracterul, în linii generale, ale infracţiunii săvîrşite şi identitatea persoanei care trebuie 

reţinută, semnalmentele ei exterioare, aptitudinile şi capacităţile fizice ale ei; 
2. locul unde se va efectua reţinerea (după plan, machetă), precum şi ruta deplasării la locul 

efectuării operaţiunii; 
3. legenda, conform căreia echipa de capturare, din componenţa grupului, va pătrunde în încăperea 

unde ar putea să se afle persoana respectivă; 
4. sistemul de acţiuni în timpul operaţiunii şi procedeele de legătură cu conducătorul grupului de 

reţinere. 
Grupul serviciului operativ este prevenit, de asemenea, privitor la: 
— posibila opunere de rezistenţă a persoanelor suspectate şi alte împrejurări nefaste; 
— regulile de recurgere la armă; 

— desfăşurarea operaţiunii în situaţii agravante (pe timp de noapte, apariţia bănuitului 
însoţit de alte persoane);  

— necesitatea deghizării grupului operativ în timpul deplasării la locul reţinerii etc. 
După cum s-a menţionat mai sus, pentru efectuarea reţinerii, conducerea organului (subdiviziunii) 

de urmărire penală trebuie să numească grupul operativ, care poate fi constituit din nu mai puţin de 2-3 
colaboratori înarmaţi. De obicei, un astfel de grup se formează din cîţiva lucrători ai serviciului operativ: 
un specialist şi 1-2 ofiţeri de urmărire penală. Unul dintre ofiţeri este numit superiorul operaţiunii de 
reţinere. Şeful grupului operativ poartă răspundere personală pentru executarea sarcinilor trasate. Indicaţiile şi 
dispoziţiile lui la locul efectuării reţinerii sînt obligatorii pentru întreaga componenţă a grupului operativ. 
în caz de necesitate, în scopul realizării reţinerii, grupul operativ poate fi completat cu militari ai trupelor 
de carabinieri, de grăniceri sau colaboratori de poliţie etc., care au menirea de a bloca locul desfăşurării 
operaţiunii de reţinere. 

Locul reţinerii bănuitului/ învinuitului se alege pornind de la situaţia concretă, persoana ce va fi 
reţinută şi alte date acumulate în cauză. Practica ne demonstrează că bănuitul/ învinuitul poate fi reţinut 
în încăpere (locul de trai, serviciu, locuri publice), pe stradă, în transport sau pe loc deschis. 

Determinînd locul viitoarei reţineri, trebuie ţinut cont de condiţiile asigurării securităţii atît a 
membrilor grupului de capturare, cît şi a altor persoane care s-ar putea afla în locurile respective. 

Ofiţerul de urmărire penală şi lucrătorii operativi incluşi în componenţa grupului operativ care 
participă la reţinere sînt obligaţi să acţioneze ţinînd cont de situaţia concretă, să dea dovadă de răbdare, 
iniţiativă şi perspicacitate, să se afle într-o stare de pregătire permanentă, să pună capăt posibilei 
rezistenţe sau acţiunilor provocatoare din partea persoanei supuse reţinerii sau a altor persoane. 

Trebuie de menţionat că efectuarea calificată a reţinerii, executarea corectă a recomandărilor 
tactice şi procedurale ale acestei acţiuni sînt condiţiile necesare cercetării eficiente, operative şi 
multilaterale a infracţiunii. 

La efectuarea reţinerii, efectivul grupului operativ trebuie să asigure executarea strictă a cerinţelor 
legii, respectarea drepturilor legitime ale cetăţenilor, nepermiterea faptelor şi afirmaţiilor care ar înjosi 
demnitatea persoanelor supuse acţiunii sus-numite. 

Reţinerea trebuie să decurgă în mod operativ şi cu toată fermitatea. Operativ; după cum se ştie, 
înseamnă să nu se întîrzie cu luarea deciziei de efectuare a reţinerii, iar în momentul în care decizia este 
luată, ea trebuie realizată într-un termen minim. Reţinerea executată cu iscusinţă exclude: a) înştiinţarea 
de către infractor a complicilor săi; b) opunerea de către el a rezistenţei fizice ori armate; c) sinuciderea, 
evadarea; d) nimicirea obiectelor şi urmelor care ar putea servi drept probe materiale în cauza dată. 
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§ 4. Efectuarea reţinerii bănuitului/ învinuitului 

Tactica reţinerii este determinată, de obicei, de caracterul infracţiunii săvîrşite, de calităţile 
afectiv-voliţionale şi alte calităţi personale ale bănuitului/ învinuitului, precum şi de locul reţinerii. 

Procedeele tactice particulare ale reţinerii, legate de tipul infracţiunii şi personalitatea infractorului, le 

vom trata în metodica cercetării unor tipuri de infracţiune. Aici însă vom examina procedeele tactice de 
reţinere legate de locul efectuării acţiunii de urmărire penală. 

Practica ne-a demonstrat că reţinerea bănuitului/ învinuitului poate fi efectuată: 
1) în încăperi; 2) pe stradă; 3) în mijloacele de transport şi 4) pe teren deschis. 

1) Executarea reţinerii în încăpere. 
încăperile sînt, de obicei, cele mai favorabile locuri de reţinere a persoanelor bănuite/ învinuite de 

săvîrşirea infracţiunii. 
Persoanele suspectate de săvîrşirea unor infracţiuni pot fi reţinute în încăpere la domiciliu, la locul lor de 

muncă, intr-o instituţie publică, instituţie administrativă, unde sînt invitate în mod special sau se pot 
adresa acolo cu diferite probleme personale. Delimitarea acestor încăperi şi posibilitatea de a organiza 
din timp supravegherea, paza încăperilor unde se va efectua reţinerea reprezintă un aspect necesar 
pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor organelor de urmărire penală în direcţia trasată. 

în asemenea cazuri, importantă este deplasarea tăinuită la locul de reţinere. Grupul serviciului 
operativ trebuie să sosească la locul viitoarei reţineri pe ascuns, respec- tînd măsurile necesare de 
confidenţialitate. Efectivul personal al grupului operativ (grupul de capturare), apropiindu-se de încăpere 
în grupuri mici, trebuie să pătrundă (să năvălească) repede în ea, folosind tactica elaborată din timp. De 
exemplu, controlul stării casei de locuit, a reţelei electrice, telefonice, maşinii de gătit, conductei de apă, 
iar în orele tîrzii sau cele matinale — aducerea unei telegrame, adresarea după ajutor ş.a. în aceste cazuri, 
pentru comunicarea cu locatarii apartamentului trebuie folosiţi cetăţenii vecini, lucrătorii serviciilor de 
asigurare, funcţionarii săteşti pe care ei îi cunosc foarte bine etc. 

Cînd se programează ca reţinerea să se efectueze la domiciliul persoanei bănuite, în cazul în care, 
după sosirea la locul executării, grupul operativ nu a reuşit să pătrundă în încăpere conform planului, 
superiorul grupului operativ se adresează în numele organelor de drept cu cererea de a deschide uşa şi îi 
previne pe stăpîni că, în caz de refuz, uşa va fi forţată. Fiind necesară forţarea uşii de intrare, serviciul 
operativ trebuie să acţioneze rapid şi cu hotărîre, respectînd măsurile de precauţie, ţinînd cont de posi-
bilitatea unei rezistenţe, adeseori armate, a infractorului. 

Sosind la locul desfăşurării reţinerii, superiorul grupului operativ organizează paza lui, asigură 
supravegherea intrărilor în locuinţă şi a ieşirilor din aceasta (ferestrelor, balcoanelor, ieşirilor de rezervă 
etc.), dacă acest lucru n-a fost organizat din timp. 

La locul efectuării reţinerii efectivul grupului operativ trebuie să fie astfel pregătit încît să poată 
contracara simultan şi eficient tentativa persoanei supuse reţinerii de a opune rezistenţă, inclusiv armată, 
de a evada sau de a se sinucide. Practica ne demonstrează că asemenea cazuri au loc în cazul în care 
grupul operativ nu acţionează conform regulilor stabilite şi situaţiei create. 

Reţinerea poate fi întreprinsă şi la locul de lucru sau într-un loc public (organizaţie, întreprindere 

etc.). în aceste cazuri, este util să se stabilească din timp un contact cu administraţia locală şi cu ajutorul 

ei să se creeze condiţiile necesare pentru înfăptuirea reţinerii la nivelul cuvenit şi fără complicații (să 

cheme persoana într-o anumită cameră, să o facă să iasă sub un anumit pretext din încăperea aglomerată 

etc.). Toate intrările şi ieşirile, în aceste cazuri, trebuie blocate de către membrii grupului operativ. 
2) Reţinerea infractorului pe stradă. 
în cazul planificării reţinerii pe stradă a persoanei suspectate sau pe o anumită rută se stabileşte din 

timp supravegherea ei, precum şi a locului nemijlocit unde se preconizează să se efectueze acţiunea de 
anchetă. în acest scop se formează două grupuri: unul pur operativ (de supraveghere şi capturare), iar 
altul — de anchetă operativă, care va efectua nemijlocit acţiunea dată. între aceste grupuri însărcinate cu 
reţinerea şi serviciul supravegherii exterioare se asigură o legătură bilaterală. 

Locul unde se planifică efectuarea reţinerii se stabileşte pornind de la situaţia operativă şi existenţa 
forţelor operative. E de dorit, ca el să fie puţin aglomerat şi situat pe ruta obişnuită a persoanei care 
trebuie reţinută. 

La apariţia persoanei bănuite în locul indicat, grupul de serviciu operativ (de capturare) se apropie 
pe neobservate de ea. în acest scop, se recomandă a se alege momentul cînd atenţia persoanei date va fi 
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sustrasă de ceva. Apropiindu-se de persoana care trebuie reţinută, doi lucrători operativi o capturează şi 
o anunţă despre reţinere, în timpul acesta cel de-al treilea colaborator o controlează dacă nu are asupra 
sa vreo armă sau alte obiecte pe care le-ar putea folosi pentru atac sau sinucidere. 

Nu se recomandă ca reţinerea să înceapă cu cererea de a prezenta unele documente, deoarece 
persoana reţinută s-ar putea folosi de răgaz pentru a recurge la armă pentru atacare sau sinucidere. 

în scopul efectuării cu succes a reţinerii pe stradă, se vor face pregătiri minuţioase şi se vor crea 
condiţii suplimentare. De exemplu, pe ruta obişnuită a bănuitului se pot înscena unele lucrări de 
reparaţie, de construcţie, diverse servicii de instalare a diferitelor mecanisme, maşini etc. Totodată, la 
locul respectiv trebuie să fie prezenţi aşa- numiţii „specialişti“ din componenţa lucrătorilor operativi, care 
se pot angaja în orice moment în operaţiunea de reţinere a infractorului. Toate aceste fapte trebuie 
gîndite bine, pregătite din timp, obiectiv, natural, ca să nu apară cuiva vreo suspiciune, îndeosebi 
persoanei care trebuie reţinută. 

3) Reţinerea în mijloacele de transport. 
Uneori, persoana bănuită/ inculpatul poate fi reţinut în tren, avion, autobuz, pe corabie etc. O 

asemenea operaţiune se poate realiza în timpul îmbarcării persoanei supuse reţinerii în mijlocul de 
transport, pe traseu sau la sosirea mijlocului de transport la locul de destinaţie. în funcţie de locul unde e 
proiectată reţinerea, grupul serviciului operativ poate să însoţească persoana în cauză în acelaşi mijloc de 
transport sau să plece din timp la punctul indicat şi să aştepte sosirea trenului, avionului, autobuzului etc. 
în asemenea cazuri, se stabileşte din timp supravegherea exterioară a persoanei supuse reţinerii. 

La reţinerea pe traseu se recurge, de regulă, în cazul necesităţii de a ascunde faptul reţinerii 
infractorului, pentru un anumit timp faţă de complicii, rudele şi cunoştinţele bănuitului. în legătură cu 
aceasta, reţinerea persoanei în timpul îmbarcării în transport sau la sosirea în punctul final se permite 
numai în cazul informaţiei verificate privind lipsa unor persoane care ar însoţi-o sau ar întîlni-o. 

Reţinerea bănuitului înainte de plecarea transportului sau pe traseu se efectuează, de obicei, în 
compartimentul trenului, salonul avionului, cabină ş.a., unde membrii grupului serviciului operativ ocupă 
locuri de rînd cu pasagerii transportului respectiv sau în alt loc comod pentru realizarea operaţiunii. 

În punctul de sosire a mijlocului de transport, reţinerea trebuie efectuată în funcţie de concursul de 

împrejurări: la ieşirea persoanei bănuite din mijlocul de transport, de pe peron, din clădirea gării sau în alt 

loc potrivit. 
4) Reţinerea pe teren. 
în funcţie de condiţiile şi circumstanţele concrete, reţinerea poate fi efectuată şi ca rezultat al 

organizării urmăririi, căutării sau urmăririi în pădure, pe cîmp, pe un teren deschis etc. 
Urmărirea are loc atunci cînd bănuitul/ inculpatul a evadat de la locul planificat pentru reţinerea lui 

(casă, apartament, ruta obişnuită etc.), precum şi în cazurile în care el a evadat de sub arest. în aceste 
cazuri, urmărirea se organizează şi se desfăşoară de către grupul serviciului operativ care trebuia să 
efectueze reţinerea persoanei bănuite ori de către grupul de escortare, care expedia reţinutul. 

Modul de urmărire a persoanei care trebuie reţinută, în fiecare caz, are particularităţile sale, dar, în 
linii generale, trebuie îndeplinite neapărat următoarele condiţii: 

— efectuarea imediată a urmăririi, pentru ca persoana bănuită ori escortată să nu dispară din 
cîmpul de vedere; 

— avertizarea persoanei bănuite şi somarea ei de a se supune organelor de resort, în caz contrar, se 
poate recurge la arma de foc; 

— tragerea în aer din arma de foc, în scop de avertizare, în cazul în care bănuitul/ învinuitul nu se 
supune membrilor grupului de capturare, escortare. Dacă şi după avertizare bănuitul/ inculpatul 
nu se supune, se trage direct în „ţintă“, astfel blocînd mişcarea persoanei respective. De 
exemplu, dacă bănuitul fuge, se împuşcă în picioare, dacă el se deplasează cu un transport, se 
trage în mecanismele acestuia pentru a-1 opri. 

în cazurile în care dispunem de informaţii potrivit cărora bănuitul se află ori se ascunde undeva pe 
teren (loc deschis, pădure etc.), se organizează cît mai operativ blocarea locului respectiv şi se trece la 
căutarea persoanei care trebuie reţinută. Căutarea poate fi realizată de un grup al serviciului operativ sau 
de cîteva grupuri într-o direcţie sau în diferite direcţii şi localităţi. în afară de lucrătorii operativi şi ofiţerii 
de urmărire penală, care intră în componenţa grupurilor numite, mai pot fi incluşi şi poliţişti ori 
carabinieri, ostaşi ai forţelor armate, grăniceri etc. în toate cazurile, fiecare grup de serviciu operativ îşi 
are conducătorul său, activitatea lor generală însă este coordonată de aşa-numitul „stat-major“, în care 
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intră conducerea secţiei, direcţiei de urmărire penală. 

în ultima variantă, reţinerea bănuitului/ învinuitului devine o operaţiune tactică ce are un scop 

concret — reţinerea infractorului ca acţiune de urmărire penală.  

 

§ 5. Particularităţile tactice ale reţinerii 

Erorile şi carenţele admise uneori la organizarea şi efectuarea reţinerii, de obicei, generează 
consecinţe grave: infractorul se poate eschiva de la urmărirea penală sau de la judecată, poate să-şi 
continue activitatea criminală, să-şi piardă viaţa ori să lipsească de aceasta pe cineva, să nimicească 
probele importante etc. Din aceste considerente, este necesară respectarea particularităţilor de 
organizare şi efectuare a reţinerii bănuitului/ învinuitului, pe care le expunem mai jos. 

Un moment important la pregătirea pentru reţinere îl constituie soluţionarea chestiunilor legate de 
asigurarea securităţii participanţilor în timpul reţinerii, precum şi a cetăţenilor străini; analiza datelor 
parvenite din surse operative şi de alt gen; determinarea posibilităţilor de a aplica mijloacele tehnice 
speciale; verificarea faptului dacă colaboratorii de poliţie, ai securităţii naţionale incluşi în componenţa 
grupului operativ etc. dispun de abilităţile necesare în acest scop. 

Pentru a studia personalitatea celui care urmează a fi reţinut, este foarte importantă obţinerea 
datelor suplimentare privind relaţiile lui cu membrii familiei şi cu vecinii, precum şi cu colegii de serviciu 
(în cazul în care reţinerea se va produce la locul de muncă), capacitatea de a opune rezistenţă, existenţa 
antecedentelor penale etc. Studierea tuturor informaţiilor administrate despre bănuit va contribui Ja 
elaborarea unei tactici corecte de reţinere, la neutralizarea rezistenţei, la prevenirea tentativei de eva-
dare. Informaţiile cu privire la persoana suspectată trebuie administrate în condiţii de confidenţialitate 
strictă, pentru a nu trezi suspiciuni atît ei, cît şi altor persoane interesate în contra activitatea urmăririi 
penale (de exemplu, complici, rude). 

Cunoaşterea împrejurărilor în care va avea loc reţinerea cu luarea în consideraţie a particularităţilor 
personalităţii bănuitului va permite o distribuire mai raţională şi mai efectivă a funcţiilor între participanţii 
la urmărirea penală: blocarea căilor prin care ar putea evada persoana, capturarea ei pe neaşteptate, 
asigurarea securităţii persoanelor care efectuează reţinerea şi a celor din jur. Locul unde se prevede a fi 
efectuată reţinerea se examinează, dacă aceasta e posibil, din timp, dar în aşa mod încît acest fapt să nu 
trezească suspiciuni bănuitului şi persoanelor legate cu el. 

Pentru efectuarea reţinerii, grupul operativ se formează în conformitate cu obiectivul trasat, 
incluzînd învingerea unei eventuale rezistenţe ce ar putea fi opusă de bănuit sau complicii lui. Numărul 
membrilor depinde de numărul persoanelor care urmează a fi reţinute, particularităţile personalităţii 
fiecăreia dintre ele, gradul lor de înarmare, locul reţinerii, gravitatea infracţiunii comise. în toate cazurile 
însă se recomandă ca numărul persoanelor ce efectuează reţinerea să fie, cel puţin, de două ori mai mare 
decît cel al bănuiţilor. Este foarte util a pune în sarcina unor membri ai grupului să facă observaţii, iar a 
altora să fie gata pentru capturare, pentru blocarea tentativelor celor reţinuţi de a se salva prin fugă sau 
de a se debarasa de obiectele care îi compromit, precum şi pentru a preveni amestecul persoanelor 
străine în desfăşurarea acţiunii date. 

!n cazul în care reţinerea este efectuată pe un loc deschis, se aleg mijloacele de legătură întie participanţii 

ei (aparat de radio, telefon, curier special), precum şi semnalele convenţionale, de exemplu, despre 

începutul operaţiunii, rezultatele obţinute, adunarea grupului în punctul final. Drept semnale pot servi 

fasciculele scurte de lumină (în special, ale lanternei de buzunar), împuşcătura dintr-un pistol de 

semnalizare, fluieratul etc. 

în scopul de a bloca o eventuală rezistenţă care ar putea fi opusă de către reţinut, grupul trebuie să 
fie înarmat, precum şi să dispună de mijloace de transport (pentru deplasarea la locul reţinerii şi 
transportarea persoanei reţinute). 

în timpul reţinerii deseori se solicită ajutorul specialiştilor. Dacă din considerente de tactică pe lîngă 
grupul de capturare se mai creează un grup de asigurare (supraveghere), precum şi atunci cînd se efectuează 
concomitent cîteva reţineri în diferite locuri, pentru realizarea legăturii se utilizează radiotelefonul, iar 
pentru deservirea transportului — şoferi. La reţinerea infractorilor care s-au ascuns în subsoluri, poduri 
ale caselor, în construcţii părăsite, pentru urmărirea lor, înfrîngerea rezistenţei opuse de către ei este 
absolut justificată folosirea specialistului în dresarea cîinilor, împreună cu dinele de investigaţie. Deoarece 
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reţinutul este supus imediat percheziţiei corporale, specialistul-criminalist poate acorda ajutor prin 
aplicarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice de investigaţie (de exemplu, a aparatului de detectare a 
metalelor), iar medicul judiciar — prin examinarea corpului persoanei reţinute. 

Timpul de efectuare a reţinerii se alege în aşa mod încît să se asigure caracterul inopinat al 
capturării infractorului, dacă e posibil, asupra faptului, să se înfrîngă rezistenţa opusă de el, să se prevină 
pierderea, nimicirea probelor care l-ar demasca. Reţinerea se efectuează în condiţii maximal nefavorabile 
pentru infractor dar mai convenabile, mai potrivite pentru persoanele care coordonează reţinerea. De 
regulă, capturarea se realizează prin apropierea rapidă de bănuit în momentul în care el nu se aşteaptă la 
aşa ceva, fiind distrat. 

Deoarece reţinerea, deseori, reprezintă nu doar o simplă acţiune de urmărire penală, o operaţiune 
tactică, în planul de acţiuni vor fi prevăzute succesiunea şi particularităţile instrumentării altor acţiuni 
urgente şi măsuri investigativ-operative ce decurg din faptul reţinerii şi sînt strîns legate cu ea. La ele se 
referă, de exemplu, percheziţia corporală a reţinutului, iar în cazul în care există temeiuri şi participanţi 
suficienţi pentru aceasta — şi percheziţia încăperii, urmărirea persoanelor care încearcă să se ascundă, 
depistarea martorilor, organizarea acţiunilor de pîndă, examinarea obiectelor confiscate în timpul 
reţinerii. în plan se vor reflecta şi chestiunile privind legătura dintre colaboratorii organului de urmărire 
penală şi opinia publică la organizarea şi realizarea reţinerii. 

Reţinerea grupului de complici, de regulă, prezintă multe deficienţe şi este complicată (unirea în 
grup facilitează opunerea rezistenţei, nimicirea dovezilor de vinovăţie, necesită implicarea unui număr 
mare de participanţi în activitatea de urmărire penală, înzestrarea şi pregătirea respectivă a lor). Din acest 
motiv, atunci cînd împrejurările permit, din punct de vedere tactic este corect a realiza reţinerea 
bănuiţilor a cîte unul. Pe de altă parte, reţinerea concomitentă a complicilor îi împiedică să comunice unii 
cu alţii despre pericol, să se ascundă, să tăinuiască sau să nimicească dovezile de vinovăţie.  

La reţinerea efectuată fără o pregătire prealabilă, o deosebită importanţă capătă supravegherea 
persoanei care urmează a fi reţinută, caracterul inopinat, plin de ho- tărîre al acţiunilor celui care 
înfăptuieşte reţinerea, colaborarea cu lucrătorii de poliţie care se află în apropiere sau cu reprezentanţii 
opiniei publice (de exemplu, cetăţenii care asigură ordinea publică), aplicarea mijloacelor tehnice, 
percheziţia corporală imediată a celui reţinut, ridicarea armelor şi altor obiecte depistate asupra lui, care 
ar putea fi utilizate pentru atacare sau care se referă la cazul cercetat. Reţinerea pregătită în prealabil presupune 
desfăşurarea ei conform planului întocmit anterior şi diferă prin varietatea tacticilor adoptate. 

Reţinerea la locul de muncă a bănuitului este varianta optimă, deoarece, de regulă, în acest caz se 
reuşeşte realizarea caracterului inopinat al acţiunii de urmărire penală. Ofiţerul de urmărire penală sau 
alte persoane care coordonează reţinerea explică conducătorului respectiv (directorului, şefului de secţie 
etc.) situaţia creată şi îi solicită să-l invite pe bănuit la el, sub un anumit pretext, în biroul său. De regulă, 
reţinerea infractorului se efectuează pe neaşteptate. Trebuie însă de menţionat faptul că la ajutorul 
persoanelor oficiale (conducătorilor) se va apela doar în cazul în care se va şti cu certitudine că în situaţia 
dată vor adopta o atitudine imparţială. 

în cazul în care reţinerea se realizează în locurile publice, se alege momentul cînd persoana care 
urmează a fi reţinută va privi în mod natural la apropierea de ea a unui grup de oameni (de exemplu, la 
staţiile de transport, în rîndurile de la magazin, case, ghişee). Participanţii la reţinere se aproprie de 
bănuit din două părţi, blocîndu-i mâinile. Unul sau cîţiva lucrători iau măsuri de siguranţă din părţi, 
împiedicînd amestecul persoanelor străine sau tentativele infractorului de a evada. Reţinutul este supus 
imediat percheziţiei corporale şi escortat în maşină, apoi la organele de poliţie, securitate. 

Reţinerea în locurile publice se complică prin limitarea posibilităţilor persoanelor care efectuează 
reţinerea de a aplica armele de foc (chiar şi în situaţiile critice) şi prin existenţa pericolului de utilizare a 
acestora de către bănuit. De aceea, apropierea pe neaşteptate de persoana care urmează a fi reţinută, şi 
în cazul dat, joacă un rol decisiv. Este absolut justificată reţinerea în locurile puţin aglomerate sau în 
spaţiu care limitează posibilităţile de mişcare ale infractorului (la ieşirea din încăpere, în garderobă, la 
intrarea în mijlocul de transport sau la ieşirea din el etc.). 

Destul de complicată este şi reţinerea infractorului la domiciliu. înainte de a se apropia de infractor, 
persoanele care efectuează reţinerea trebuie să pătrundă în încăpere (casă, locuinţă). De cele mai multe 
ori, atît bănuitul, cît şi persoanele interesate încearcă să opună rezistenţă, să nimicească probele sau să 
evadeze, de exemplu, printr-o ieşire camuflată, prin ferestre, pe la balcoane, prin podul sau acoperişul 
casei etc. 
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Anume din acest motiv, la pregătirea de reţinere se va studia minuţios încăperea respectivă, se va 
alege modul de pătrundere în ea (cu ajutorul rudelor, al vecinilor loiali sau al altor persoane cărora 
infractorul le-ar putea deschide uşa fără nici o suspiciune). 

înainte de a pătrunde, de exemplu, în domicilul persoanei care urmează a fi reţinută, casa va fi 
înconjurată. Posturile de supraveghere se instalează în aşa mod încît toate ferestrele, balcoanele şi ieşirile 
în caz de incendiu să fie supravegheate. După ce se sună sau se bate la uşă, membrii grupului de 
capturare se plasează nu în faţa uşii, ci în părţi, pentru a fi în siguranţă în cazul unei rezistenţe armate şi 
pentru a nu fi observaţi prin ferestruica (vizorul) uşii sau prin gaura cheii. După ce uşa a fost descuiată sau 
spartă, lucrătorii de poliţie/ securitate intră imediat în încăpere, îl capturează şi îl dezarmează pe bănuit, 
efectuează percheziţia corporală, apoi îl escortează la organul respectiv. 

Atunci cînd infractorul reuşeşte să se ascundă într-un loc pregătit anterior, investigaţiile se 

desfăşoară după regulile percheziţiei cu respectarea măsurilor de precauţie pentru a nu fi atacaţi. înainte de a 

intra într-o încăpere izolată sau întunecoasă aceasta, mai întîi, se va ilumina sau se va da drumul înainte 

cîinelui de serviciu pentru investigaţii. 
Sînt cunoscute cazuri cînd persoanele ce urmau a fi reţinute se ascundeau în cuptoare, beciuri, 

subsoluri, poduri ale caselor, pe pereţii exteriori ai clădirilor (atîrnînd pe mîini sub balcon), pe părţile de 
perete dintre uşi sau ferestre, în ascensor etc. în localităţile rurale infractorii se ascundeau în construcţiile 
de pe lingă casă, în beciuri, pivniţe, stoguri de fin, se acopereau cu lemn în stivele de lemne, coborau în 
fintîni, se ascundeau în frunzişul copacilor etc. 

Un caracter deosebit de complicat îl are reţinerea infractorilor care se pregătesc de comiterea 
infracţiunii. Tactica acestui gen de reţinere se alege în raport cu informaţiile de care dispune organul de 
urmărire penală privind intenţiile infractorului, obiectele tentativelor criminale, timpul şi locul comiterii 
infracţiunii. De exemplu, atunci cînd există date despre faptul că persoane concrete pregătesc săvîrşirea 
unei infracţiuni, dar nu sînt cunoscute timpul şi obiectul tentativelor, se recomandă a efectua reţinerea la 
domiciliul bănuiţilor sau la locul unde ei păstrează mijloacele infracţiunii. în cazul în care există informaţii 
atît despre persoanele ce intenţionează să comită infracţiunea, cît şi despre timpul şi obiectul faptei 
criminale care poate cauza o mare daună materială sau prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea 
cetăţenilor, este justificat ca infractorii să fie reţinuţi în drum spre locul de comitere a infracţiunii, fără a 
admite începerea realizării intenţiilor criminale. în cazurile în care însă organul de urmărire penală nu 
dispune de date complete despre toate persoanele ce se pregătesc pentru a săvîrşi infracţiunea, precum 
şi despre timpul exact al tentativelor criminale, reţinerea se efectuează la locul infracţiunii, prin 
organizarea ambuscadelor. Totodată, se iau toate măsurile necesare pentru ca infracţiunea să nu-şi 
atingă scopul (să nu pătimească cetăţenii, să nu fie aduse daune organizaţiilor de stat şi publice). 

în timpul în care persoana reţinută este dusă la organele de poliţie/ securitate se vor lua măsuri de 
precauţie ca ea să nu se debaraseze de obiectele care o compromit. Se consideră util ca atît capturarea, 
cît şi escortarea să fie efectuate de nu mai puţin de două persoane, una dintre care merge nemijlocit 
alături, iar alta în urma reţinutului. Dacă este prezentă şi a treia persoană, ea asigură supravegherea celor 
din jur. La escortarea bănuitului pot fi utilizate cătuşele. El poate fi legat cu cătuşele de unul din membrii 
grupului de reţinere. Ruta deplasării se alege astfel încît să se excludă întîlnirea neaşteptată sau 
premeditată a grupului cu rudele sau complicii celui reţinut. 

Reţinerea minorului se efectuează, după aceleaşi reguli, doar în cazuri excepţionale şi, de obicei, în 

timpul zilei.  

 

§ 6. Particularităţile psihologice ale reţinerii 

Sub aspect psihologic, reţinerea bănuitului constituie o acţiune dificilă şi specifică, una din 
dominantele căreia poate fi numită constrîngerea anumitei persoane şi privarea ei de libertate de scurtă 
durată. 

Comparativ cu alte acţiuni de urmărire penală, reţinerea presupune cei mai mulţi şi mai diverşi 
factori stresanţi. Printre aceştia poate fi numit, de exemplu, pericolul real pentru viaţa şi sănătatea membrilor 
acţiunii de urmărire penală, precum şi pentru viaţa şi sănătatea celor aflaţi în preajmă, în cazul opunerii 
rezistenţei armate, al tentativei de sinucidere, schimbării situaţiei prin surprindere în momentul pregătirii 
reţinerii şi în procesul efectuării ei, al necesităţii analizei ample şi profunde a schimbărilor subite etc. 

în legătură cu aceasta, procesele psihologice se produc în mod deosebit nu numai la colaboratorii 
care participă la reţinere, ci şi la bănuit/ învinuit. Ultimul, spre exemplu, poate acţiona în stare de 
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iresponsabilitate sau ipohondrie, crezînd că viaţa sa e oricum pierdută. 
La participanţii acţiunii de urmărire penală, în urma factorilor indicaţi mai sus, pot apărea momente 

de dezorganizare, dezechilibru, sentimente de frică, îngrijorare, alarmă, pericol, diminuarea atenţiei, 
vigilenţei — fapt ce trebuie luat în consideraţie la pregătirea profesională, psihică şi fizică, prin petrecerea 
anumitor treninguri. Din aceste motive nu fiecare colaborator este apt de a participa efectiv la reţinerea 
bănuitului. în acest scop, sînt numiţi doar cei care posedă calităţi deosebite, au deja la activ participări 
reuşite în cadrul acţiunilor de urmărire penală şi au acumulat deja o experienţă în acest sens. 

Trebuie de remarcat că în condiţiile unor factori stresanţi multe procese psihice şi stări ale omului 
se desfăşoară în cu totul alt mod decît în condiţii normale. O anumită dezorganizare a proceselor psihice, 
incoerenţa gîndirii, sentimentul de frică, de nelinişte, de pericol, scăderea atenţiei — toate acestea 
trebuie să se ia în calcul pe parcursul pregătirii fizice, psihice şi al antrenamentelor. Iată de ce puţini 
dintre ofiţerii de urmărire penală pot organiza şi desfăşura cu succes acţiuni de acest gen. 

La factorii psihofizici nefavorabili se mai adaugă deseori şi împrejurările obiective, care influenţează 
negativ asupra membrilor echipei de reţinere: timpul de noapte, căldura toridă sau gerul năprasnic, 
iluminarea slabă, rapiditatea evenimentului, amestecul nedorit al unor persoane străine etc. 

Reţinerea este un eveniment complex, constituit din acţiuni organizatorice, administrative, tactice, 
psihologice. După cum se ştie, executarea nemijlocită a reţinerii este pusă în sarcina colaboratorilor 
operativi ai organelor speciale. în afară de aceasta, participarea ofiţerului de urmărire penală la 
planificarea, organizarea şi efectuarea reţinerii devine o necesitate, pentru că o dată cu realizarea 
scopului, adică cu privarea bănuitului de posibilitatea de a se ascunde de urmărirea penală şi de justiţie şi 
prevenirea unor noi posibile infracţiuni ale acestuia, vor fi îndeplinite şi sarcinile privind descoperirea, 
depistarea şi înregistrarea probelor noi în cazul cercetat.  

în procesul planificării şi efectuării reţinerii, o importanţă cu totul aparte o are ingeniozitatea 
ofiţerului de urmărire penală. Ea include talentul de a lua în calcul şi a prevedea totul: cunoaşterea 
particularităţilor bănuitului, evaluarea situaţiei create, pentru a-1 lipsi pe bănuit de posibilitatea de a se 
ascunde, constrîngerea lui în scopul de a se preda în mod benevol, abaterea atenţiei lui în momentul 
necesar etc. 

Sub aspect psihologic, pregătirea de reţinere are multe trăsături comune cu percheziţia. în unele 
cazuri, aceste două acţiuni de urmărire penală se planifică şi se efectuează una după alta. De exemplu, se 
formează concomitent două grupuri opera-tive şi ambele pătrund în încăperea în care se află bănuitul 
(casa, apartamentul). Unul din aceste grupuri reţine persoana respectivă şi o escortează, iar celălalt 
rămîne şi efectuează percheziţia sau unul şi acelaşi grup pătrunde în încăperea în care se află bănuitul şi 
percheziţionează apartamentul, casa, bănuitul, apoi îl reţine şi-l escortează la organul respectiv. 

Aspectele psihologice ale pregătirii pentru reţinere, de asemenea, includ studierea minuţioasă a 
personalităţii bănuitului şi a locului în care este planificată reţinerea. De aceea, fără a repeta cele expuse 
anterior, vom acorda atenţie doar asupra unor particularităţi ale unei asemenea reţineri. Desigur, o 
importanţă indubitabilă o are studierea personalităţii bănuitului. în acest sens, este foarte importantă 
obţinerea informaţiilor privind gradul de pericol social pe care îl prezintă acesta (de exemplu, informaţii 
despre infracţiunile pe care le-a săvîrşit, despre faptul dacă este sau nu recidivist, dacă este înarmat sau 
nu, dacă a mai fost reţinut anterior şi despre comportamentul lui în momentul reţinerii, despre gradul lui 
de agresivitate etc.). Această informaţie va fi utilă pentru a stabili componenţa numerică şi calificarea 
membrilor echipei de reţinere, momentul, locul şi modalităţile de reţinere. Trebuie de avut însă în vedere 
că, chiar şi în cazul unor informaţii pozitive despre bănuit, nimeni nu are dreptul să excludă posibilitatea 
acestuia de a opune rezistenţă, inclusiv armată. Cerinţele unei precauţii raţionale şi ale unei maxime 
securităţi în momentul reţinerii obligă la luarea în calcul şi a posibilităţii opunerii rezistenţei din partea 
oricărui infractor. 

Posibilitatea opunerii rezistenţei în momentul reţinerii este determinată de o serie de trăsături 
social-psihologice ale bănuitului. Trăsăturile infractorilor-recidivişti cu o orientare antisocială stabilă 
(imoralitate, neglijare a intereselor altor persoane, maliţiozitate, agresivitate, tendinţă spre violenţă, 
atitudine ostilă faţă de lucrătorii organelor speciale şi de drept, egoism exagerat, presimţirea unei 
pedepse aspre pentru infracţiunile grave săvîrşite şi descoperite care vor urma după reţinere), remarcate 
de mai mulţi savanţi, condiţionează gradul înalt de pericol pe care îl prezintă persoanele respective. 

în situaţiile de stres acut, comportamentul bănuitului este determinat în mare măsură de trăsăturile 
sale volitive şi emoţionale. Agresivitatea, maliţiozitatea, lipsa de echilibru, de reţinere şi de stăpînire, 
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incoerenţa, isteria, manifestări ale stărilor de afect — toate acestea ne sugerează că bănuitul ar putea 
opune rezistenţă. 

O chestiune aparte, care trebuie luată în calcul, este starea psihică a bănuitului în momentul 
reţinerii.  

Deşi pentru obţinerea informaţiei despre bănuit au fost consultate toate sursele posibile (datele din 
dosarul penal, materialele investigaţiilor operative, datele criminalistice, materialele de arhivă etc.), 
informaţia acumulată poate fi insuficientă. De aceea, orice informaţie suplimentară, inclusiv cea care la 
prima vedere nu ar fi relevantă, trebuie luată în consideraţie. De exemplu, un infractor înarmat care s-a 
închis într-o casă de unul singur i-a prevenit pe poliţişti că va trage din armă dacă aceştia vor încerca să-l 
reţină. însă în vocea lui se simţea o notă de îndoială, de aceea poliţiştii au luat decizia că trebuie să treacă la 
negocieri. După cum s-a văzut mai tîrziu, aceasta s-a dovedit a fi unica decizie corectă: în urma anumitor 
negocieri, care nu au durat prea mult, infractorul a aruncat arma şi s-a predat. 

O analiză psihologică atentă cere şi alegerea momentului în care se va efectua reţinerea. E adevărat 
că există şi situaţii în care reţinerea trebuie efectuată fără nici un fel de pregătire preliminară, pentru că 
circumstanţele nu permit aşteptarea momentului potrivit. în alte cazuri însă, există şi posibilitatea de a 
alege varianta optimă a reţinerii (momentul şi modalitatea), de exemplu, cînd reţinerea poate fi pregătită 
din timp sau cînd infractorul este blocat, nu poate să se ascundă, iar pericolul că cineva ar putea fi 
prejudiciat este exclus. 

Un mijloc foarte eficient care influenţează psihologic asupra infractorului este încercarea de a-1 
convinge să se predea în mod benevol. însă negocierile în acest sens pot fi fructificate numai în cazul 
cunoaşterii trăsăturilor psihologice ale bănuitului şi folosirii măiestrite a acestor informaţii. Este raţional 
ca la negocieri să fie invitate persoane faţă de care bănuitul are sentimente binevoitoare sau a căror 
părere contează pentru el — părinţi, copii, rude, prieteni. Deseori poate fi de folos situaţia în care 
bănuitului i se adresează un complice de-al lui cu sfatul de a nu opune rezistenţă şi de a se preda benevol. 

Sînt destul de complicate cazurile reţinerii unui grup de infractori. Reţinerea concomitentă poate fi 
făcută numai în cazul unei necesităţi stringente. Membrii unui grup criminal trebuie reţinuţi pe rînd. însă 
dacă, în virtutea unui concurs de circumstanţe, reţinerea pe rînd este imposibilă, dar a apărut necesitatea 
de a-i reţine pe toţi membrii care se află într-un singur loc, va trebui soluţionat un întreg complex de 
probleme psihologice. De regulă, grupul criminal nu are o unitate de păreri, de scopuri, de interese, 
fiindu-i specifice o serie de contradicţii, precum şi relaţii bazate pe frică, ameninţări, forţă fizică, invidie, 
ură şi alte motive. în situaţiile critice, cum ar fi, de exemplu, momentul reţinerii sau arestării membrilor 
grupului criminal sau după descoperirile ulterioare şi pedeapsa aspră, contradicţiile indicate se acutizează 
şi mai mult. De aceea este raţional ca în momentul reţinerii sau pe parcursul negocierilor aceste 
contradicţii, precum şi înăsprirea conflictului dintre membrii grupului criminal, să fie folosite din plin. 
Drept exemplu poate servi cazul următor: membrilor unui grup criminal blocat li se aduce la cunoştinţă 
că, conform datelor urmăririi penale, mulţi membri ai grupului au săvîrşit infracţiuni mai puţin grave, 
pentru care legea prevede o pedeapsă uşoară, iar opunerea rezistenţei va înrăutăţi situaţia lor. Mai este 
raţional ca acestora să li se comunice că au fost minţiţi, ameninţaţi şi folosiţi în interesele proprii ale 
organizatorului grupului criminal etc.  

Complicaţii foarte grave, de natură psihologică, apar şi în cazurile în care un infractor înconjurat sau 
un grup de infractori refuză să se predea benevol, ameninţînd că se vor răfui cu ostaticii. în asemenea 
situaţii, acţiunile echipei de reţinere sînt condiţionate în mare măsură de obligaţia de a asigura viaţa şi 
sănătatea ostaticilor. 

în alte ţări există deja o experienţă de a invita un psiholog pentru a participa la reţinere. Psihologul, 
luînd cunoştinţă de situaţia creată, de informaţia despre personalitatea infractorului, de stările tipice şi atipice pe care 
le suportă el, în urma unei analize a acţiunilor acestuia, propune, de regulă, anumite recomandări 
practice privitor la variantele comportamentului de mai departe al infractorului, la argumentele care tre-
buie folosite în timpul negocierilor cu el şi la alegerea momentului potrivit pentru reţinere. Credem că o 
asemenea experienţă poate fi utilizată şi în activitatea organelor noastre de urmărire penală sau speciale. 

Pentru a reţine un minor care a săvîrşit o crimă gravă, este necesar să se stabilească cu exactitate 
locul aflării acestuia. Sînt cunoscute cazuri cînd părinţii, dorind să-i ferească pe minori de răspunderea 
penală, îi ascund la rude, la cunoscuţi sau în instituţiile medicale. 

Reţinerea unui minor trebuie să aibă loc astfel încît să nu fie atrasă atenţia unor persoane 
interesate şi să nu fie traumat psihicul minorului. în acelaşi timp, nu trebuie să uităm că unii minori, în 
special cei din limita superioară de vîrstă, pot opune rezistenţă şi chiar pot aplica arma de foc, fapt de 
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care trebuie să se ţină cont în cazul reţinerii minorului. Participarea psihologului la negocierile cu minorul 
care este blocat într-o încăpere este obligatorie. în alte cazuri, organul de urmărire penală decide 
participarea psihologului conform cerinţelor Codului de procedură penală. 

§7. Aspecte procesuale ale reţinerii bănuitului/ învinuitului 

în procesul cercetării cauzelor penale, organele de urmărire penală, în limitele împuternicirilor de 
care dispun în conformitate cu Legea de procedură penală, în situaţiile necesare, au dreptul, iar în unele 
cazuri sînt obligate, să aplice în raport cu unele persoane bănuite/ învinuite o astfel de măsură procesuală 
de constrîngere cum este reţinerea. 

Conform art.167 CPP RM, despre fiecare caz de reţinere a persoanei bănuite/ învinuite de săvîrşirea 
unei infracţiuni, ofiţerul de urmărire penală, în termen de pînă la 3 ore de la momentul privării ei de 
libertate (de la capturarea fizică), este obligat să întocmească un proces-verbal de reţinere, în care se 
indică temeiurile, motivele, locul, anul, luna, ziua şi ora reţinerii, fapta săvîrşită de persoana respectivă, 
rezultatele percheziţiei corporale a persoanei reţinute, precum şi data şi ora întocmirii procesului- verbal. 
Acest document se aduce la cunoştinţa persoanei reţinute, totodată i se înmî- nează, în scris, informaţia 
privind drepturile prevăzute în art.64 CPP RM, inclusiv privind dreptul de a tăcea, de a nu mărturisi 
împotriva sa, de a da explicaţii, care se includ în procesul-verbal, de a beneficia de asistenţa unui apărător 
şi de a face declaraţii în prezenţa acestuia, fapt care se menţionează în procesul-verbal. Acest document, 
care confirmă reţinerea persoanei concrete, este semnat de persoana care l-a întocmit şi de persoana 
reţinută. 

Procesul-verbal de reţinere a bănuitului/ învinuitului, întocmit în modul stabilit, este un document 
procesual important, care reprezintă nu doar un temei juridic pentru îndreptarea şi deţinerea reţinutului în izolatorul 
de detenţie preventivă, ci şi o probă în cauza cercetată. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare 
şi ambele sînt semnate de persoana care le-a întocmit şi de persoana reţinută. Un exemplar rămîne la 
dosar, iar celălalt, împreună cu persoana reţinută, este trimis la izolatorul de detenţie preventivă. 

înainte de a semna procesul-verbal, reţinutului i se propune să ia cunoştinţă de conţinutul acestui 
act, după care este întrebat dacă are sau nu vreo obiecţie, completare, precizare. La propunerea 
reţinutului, procesul-verbal se dă citirii tuturor persoanelor care au participat la acţiunea de urmărire 
penală, explicîndu-li-se, totodată, că ei au dreptul la obiecţii, completări, precizări. 

Cele 3 ore, menţionate mai sus, încep să curgă din momentul capturării fizice reale a persoanei 
bănuite sau învinuite de săvîrşirea infracţiunii concrete. 

Motivele reţinerii se aduc imediat la cunoştinţa persoanei reţinute şi doar în prezenţa unui apărător 
ales sau numit din oficiu. 

În cazul reţinerii unui minor bănuit de săvîrşirea unei infracţiuni, persoana care efectuează 
urmărirea penală este obligată să comunice imediat despre aceasta părinţilor minorului sau persoanelor 
care îi înlocuiesc. 

În decurs de pînă la 6 ore de la întocmirea procesului-verbal de reţinere a bănuitului/ învinuitului, 
persoana care l-a întocmit prezintă procurorului o comunicare în scris privitoare la reţinere. Acest 
document trebuie să conţină o informaţie deplină despre bănuit/ învinuit, dosarul în baza căruia el se 
trage la răspundere penală, calificarea acţiunilor (inacţiunilor) persoanei reţinute, temeiurile, motivele, 
locul şi circumstanţele în care ea a fost reţinută, locul unde a fost repartizată pentru detenţie 
(întreţinere). 

Pornind de la prevederile art.167 alin.(4) CPP RM, persoana reţinută va fi audiată în conformitate cu 

prevederile art.103 şi 104 ale Codului de procedură penală, dacă acceptă să fie audiată. 
Declaraţiile bănuitului/ învinuitului sînt informaţiile orale sau scrise, depuse de către acesta la 

audiere în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, referitoare la circumstanţele care au 
servit drept temei pentru a-1 recunoaşte în această calitate, precum şi la alte împrejurări ale cauzei pe 
care le cunoaşte (art.103 alin.(l) CPP RM). 

Bănuitul/ învinuitul nu poate fi forţat să mărturisească împotriva sa sau împotriva rudelor sale 
apropiate ori să-şi recunoască vinovăţia şi nu poate fi tras Ia răspundere pentru refuzul de a face 
asemenea declaraţii (art.103 alin.(3) CPP RM). 

Audierea bănuitului/ învinuitului se face doar în prezenţa unui apărător, ales sau numit din oficiu, 
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imediat după reţinere sau, după caz, după punerea sub învinuire, dacă acesta acceptă să fie audiat. Nu se 
permite audierea bănuitului/ învinuitului în stare de oboseală, precum şi în timpul nopţii, decît doar la 
cererea persoanei nominalizate şi în cazurile în care audierea nu poate fi amînată, fapte  motivate în 
procesul-verbal al audierii (art.104 alin.(l) CPP RM). 

în momentul reţinerii bănuitului/ învinuitului, persoana care efectuează acţiunea de urmărire penală 
este în drept să supună persoana reţinută percheziţiei corporale în condiţiile art.130 CPP RM, fără 
întocmirea ordonanţei despre aceasta şi fără autorizaţia judecătorului de instrucţie. 

Percheziţia corporală a persoanei reţinute se efectuează imediat după capturarea lui fizică de către 
reprezentantul organului de urmărire penală, cu participarea, după caz, a unui specialist de acelaşi sex cu 
persoana percheziţionată. Percheziţia corporală a persoanei reţinute se efectuează cu scopul de a o 
deposeda pe aceasta de obiecte, materiale cu care ea ar putea să se sinucidă sau care ar putea servi ca 
mijloace de atac asupra echipei de reţinere sau în scopul depistării asupra ei a unor documente sau alte 
obiecte care ar putea avea importanţă probatorie în cauza penală cercetată. 

în conformitate cu prevederile art.168 CPP RM, persoana implicată în săvîrşirea unei infracţiuni sau 
care a încercat să se ascundă ori să fugă imediat după săvîrşirea infracţiunii poate fi prinsă şi adusă forţat 
la poliţie sau o altă autoritate publică de către orice cetăţean. 

în cazul în care persoana prinsă de către cetăţeni în condiţiile menţionate mai sus opune rezistenţă, 
ea poate fi legată. Dacă există suficiente temeiuri de a presupune că persoana capturată are asupra sa 
armă ori alte obiecte periculoase sau obiecte care prezintă interes pentru cauza penală, persoana care a 
capturat-o poate să-i verifice hainele şi să-l deposedeze de obiectele respective pentru a le transmite 
organului de urmărire penală. 

Persoana prinsă de către cetăţeni în condiţiile art.168 CPP şi adusă la organul de urmărire penală 
este reţinută în mod procedural (art.166 alin.(l) pct.2) CPP RM) de către reprezentantul organului de 
urmărire penală sau după caz, eliberată. Cetăţeanul care a prins persoana bănuită de săvîrşirea unei 
infracţiuni, în caz de pornire a urmăririi penale, în mod obligatoriu, va fi interogat în calitate de martor, iar 
dacă a suferit de pe urma acţiunilor bănuitului, va fi recunoscută drept parte vătămată în cauza dată. 

Conform prevederilor art.173 CPP RM, persoana care a întocmit procesul-verbal de reţinere, 
imediat, dar nu mai tîrziu de 6 ore, este obligată să dea posibilitate persoanei reţinute să anunţe una din 
rudele apropiate sau o altă persoană despre locul de detenţie a ei sau, la propunerea reţinutului, o 
anunţă singură. 

în cazul în care persoana reţinută este cetăţean al unui alt stat, despre reţinerea ei este informată, 
în termenul menţionat, ambasada sau consulatul statului respectiv, dacă persoana reţinută o cere 
(art.173 alin.(2) CPP RM). 

Dacă persoana reţinută este militar, în acelaşi termen prevăzut (6 ore), este infor mată unitatea 
militară în care ea îşi satisface serviciul militar sau centrul militar unde ea se află la evidenţă, precum şi 
una din rudele apropiate sau o altă persoană, la propunerea reţinutului (art.173 alin.(3) CPP RM). 

înştiinţarea rudelor apropiate sau a altor persoane, la propunerea reţinutului, se efectuează, în primul 
rînd, pentru ca persoanei reținute să i se dea posibilitatea prin intermediul rudelor sau altor cetăţeni, de a-şi satisface 
dreptul la un apărător ales, precum şi la asigurarea cu articole de tualetă şi igienă personală (săpun, 
periuţă şi pastă de dinţi etc., precum şi accesorii de bărbierit). în al doilea rînd, informaţia despre 
reţinerea bănuitului/ învinuitului este necesară rudelor, cunoscuţilor acestuia pentru ca ei să nu  ia măsuri 
zadarnice de căutare a persoanei concrete şi să nu o considere dispărută fără urmă. 

Numai în cazuri excepţionale, dacă o cere caracterul deosebit al cauzei, în scopul asigurării 
secretului etapei începătoare a urmăririi penale, cu consimţămîntul judecătorului de instrucţie, 
înştiinţarea despre reţinere poate fi efectuată într-un termen ce nu va depăşi 72 de ore de la reţinere, cu 
excepţia cazului în care persoana reţinută este minoră (art.173 alin.(4) CPP RM). 

în cazul în care, în urma reţinerii persoanei bănuite/ învinuite rămîn fără supraveghere minori sau 
alte persoane pe care ea le are la întreţinere ori bunurile acesteia rămîn fără supraveghere, organul de 
urmărire penală este obligat să ia măsurile prevăzute la art.189 CPP şi să informeze neîntîrziat persoana 
reţinută, precum şi alte persoane interesate cu privire la ocrotirea persoanelor şi a bunurilor respective. 

Reţinerea bănuitului poate avea loc şi în baza ordonanţei organului de urmărire penală (art.165 
alin.(3) CPP RM), care se efectuează conform art.169 CPP RM, pentru a fi pus sub învinuire, sau conform 
art.170 CPP RM, pînă la arestare. 

Organul de urmărire penală adoptă în cauza cercetată o ordonanţă de reţinere a persoanei în cazul 
în care probele administrate servesc drept temei de a presupune că ea a comis infracţiunea şi că 
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persoana respectivă nu se află în localitatea dată sau locul ei de aflare nu este cunoscut. Este obligatoriu 
ca această ordonanţă să fie executată de către orice colaborator al organului de urmărire penală sau  al 
poliţiei care va găsi bănuitul (art.169 alin.(l) CPP RM). 

în momentul în care persoana bănuită de săvîrşirea infracţiunii va fi găsită şi reţinută, despre 
executarea ordonanţei de reţinere va fi informat imediat organul care a adoptat ordonanţa în cauza 
respectivă. 

în cazul în care bănuitul/ învinuitul încalcă condiţiile prevăzute de măsurile preventive aplicate în 
privinţa lui sau obligaţia dată în scris de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală şi de a 
comunica noul său loc de trai, procurorul este în drept să emită o ordonanţă privind reţinerea bănuitului/ 
învinuitului, cu înaintarea demersului privind arestarea lui (art.170 alin.(l) CPP RM) judecătorului de 
instrucţie. 

Reţinerea efectuată în condiţiile art.170 alin.(l) CPP RM nu poate depăşi termenul de 72 de ore şi se 
va efectua numai în cazurile în care, conform legii, persoana poate fi supusă arestării preventive. 

Arestarea preventivă, conform art.176 alin.(2) CPP RM, se aplică numai în cazul săvîrşirii unei 
infracţiuni pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate pe un termen mai mare de 2 ani, 
iar în cazul săvîrşirii unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsă privativă de libertate pe un 
termen mai mic de 2 ani, arestarea preventivă în procesul urmăririi penale se aplică în cazul în care 
bănuitul/ învinuitul a comis cel puţin una din acţiunile menţionate în alin.(l) al articolului nominalizat, în 
cazurile în care există suficiente temeiuri de a presupune că bănuitul/ învinuitul ar putea să se ascundă de 
organul de urmărire penală sau de instanţă, să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să 
săvîrşească alte infracţiuni. 

Persoana reţinută de organul de urmărire penală poate fi arestată, în timp de 72 ore, sau eliberată. 
În primul caz, arestarea preventivă se aplică doar conform hotărîrii instanţei de judecată, emisă în 

baza demersului procurorului. 
În al doilea caz, persoana reţinută urmează a fi eliberată în baza deciziei organului de urmărire 

penală. Legea nu prevede denumirea şi forma deciziei de eliberare a persoanei reţinute. Aceasta însă 
poate fi o ordonanţă de eliberare în baza art.174 CPP RM. în caz contrar, organele de urmărire penală nu 
vor avea un act în baza căruia să elibereze persoana respectivă. Ordonanţa dată trebuie să conţină locul, 
data, organul de urmărire penală care a luat decizia concretă şi unul din temeiurile stipulate în art.174 
CPP RM. 

Persoana reţinută urmează să fie eliberată în cazurile în care: 
1) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că persoana reţinută a săvîr- şit infracţiunea; 
2) lipsesc temeiuri de a priva în continuare persoana de libertate; 
3) organul de urmărire penală a constatat la reţinerea persoanei o încălcare gravă a legii; 
4) a expirat termenul de reţinere; 
5) a expirat termenul de reţinere şi instanţa nu a autorizat arestarea preventivă a persoanei. 
Persoana eliberată nu poate fi reţinută din nou în baza aceloraşi temeiuri. 
La eliberarea în baza art.174 CPP RM persoanei reţinute i se înmînează un certificat în care se 

menţionează de către cine a fost reţinută, temeiul, locul şi timpul reţinerii, temeiul şi timpul eliberării. 

§ 8. Escortarea reţinutului 

Practica de reţinere a persoanelor bănuite/ învinuite de săvîrşirea infracţiunilor constituie un sistem 
de măsuri şi procedee efectuate într-o anumită consecutivitate cu un scop bine determinat. în acestea se 
include şi escortarea persoanei private de libertate din biroul de serviciu al ofiţerului de urmărire penală 
pînă la locul de detenţie (izolator de detenţie preventivă sau penitenciar) sau de la locul capturării fizice a 
bănuitului/ învinuitului pînă la sediul organului de urmărire penală. 

Escortarea prezintă un complex de măsuri şi acţiuni ale organului de urmărire penală care includ 
asigurarea pazei persoanei reţinute şi deplasarea la organul de urmărire penală sau la locul de detenţie. 
în funcţie de gradul de pericol pe care îl prezintă reţinutul de împrejurările şi condiţiile care s-au creat la 
momentul respectiv, de durata perioadei de escortare şi de modul de deplasare de la locul reţinerii pînă 
la organul de
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urmărire penală sau de la ultimul pînă la locul de detenţie, componenţa grupului de escortare poate fi 
diferită: de la 2 pînă la 5-7 şi mai mulţi colaboratori. 

Persoanele reţinute pot fi escortate la organul de urmărire penală sau la locul de detenţie pe jos sau 
cu un mijloc de transport (autoturism, tren, navă aeriană etc.). 

Pentru a evita diversele complicaţii din timpul escortării, înainte de a se porni la drum, persoanei 
reţinute i se propune să-şi satisfacă necesităţile fizice. în unele cazuri, ea trebuie întrebată dacă starea 
sănătăţii îi permite deplasarea fără ajutor medical. în anumite situaţii este necesar a invita un medic şi a 
efectua un control medical persoanei reţinute pentru constatarea stării sănătăţii ei şi acordarea ajutorului 
în caz de necesitate. 

De obicei, pentru escortarea reţinutului de la locul capturării acestuia la organul respectiv al MAI, 
SIS sau din biroul ofiţerului de urmărire penală pînă la locul de detenţie sînt numiţi nu mai puţin de doi 
colaboratori înarmaţi, unul dintre care este numit superior. La escortarea pe jos, cînd locul de destinaţie 
se află în apropiere, e raţional ca un colaborator să se deplaseze alături de persana escortată, iar altul să-i 
urmeze, la 2-3 paşi, în funcţie de caracterul terenului, localităţii. Dacă sînt trei colaboratori înarmaţi, se 
recomandă ca unul să se deplaseze înainte cu 2-3 paşi, altul să meargă în stingă sau în dreapta reţinutului, 
iar al treilea — în spatele persoanei escortate. 

în ambele cazuri, persoana escortată trebuie să fie legată cu cătuşe de colaboratorul ce merge 
alături în stînga sau în dreapta ei. în unele cazuri, în funcţie de persoana reţinută, escortarea poate avea 
loc şi fără utilizarea cătuşelor. 

în cazul în care escortarea are loc în autoturism, reţinutul este aşezat pe bancheta din spate între 
doi colaboratori. Reţinutului i se pun cătuşele pe mîini pentru a se evita atacul din partea lui asupra 
şoferului în timpul deplasării. 

Mîinile persoanelor din escortă trebuie să fie libere de obiecte străine. Reţinutul este prevenit în 
aceste împrejurări că în timpul deplasării pe jos, cînd nu sînt folosite cătuşele, el trebuie să ţină mîinile la 
spate, că pe durata deplasării i se interzice să fumeze, să discute cu cineva, iar în caz de tentativă de 
evadare, se va aplica arma de foc. 

în cazul opunerii rezistenţei de către bănuit/ învinuit în timpul reţinerii, tentativei de evadare, 
precum şi în caz de tentativă de sinucidere sau autoschilodire, sau pe parcursul escortării cu avionul, 
folosirea cătuşelor este obligatorie. Despre toate abaterile în comportamentul şi acţiunile persoanei 
reţinute din timpul escortării superiorul escortei întocmeşte un raport în formă liberă pe numele 
conducerii organului de urmărire penală. în raport trebuie să fie reflectate timpul, locul şi împrejurările 
celor întîmplate, precum şi să fie indicate persoanele în prezenţa cărora au avut loc eveni mentele. Acest 
raport se anexează la materialele procesului penal, iar persoanele indicate în el pot fi interogate în 
calitate de martori. 

Folosirea armei este o măsură extremă şi se admite numai în cazuri excepţionale care nu îngăduie 
nici o amînare (atacarea lucrătorilor care escortează persoana reţinută, evadarea persoanei reţinute), 
cînd toate celelalte măsuri s-au dovedit a fi zadarnice şi cînd luarea altor măsuri este imposibilă. 

La reţinere şi escortare se face uz de armă fără preîntâmpinare în următoarele cazuri: 
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— ca răspuns la atacul asupra grupului de reţinere sau escortare din partea un< persoane, cînd viaţa 

lor este pusă în pericol sau ameninţată nemijlocit de u pericol; 

— la evadarea în timpul nopţii a persoanei reţinute, în condiţii de vizibilitate r< dusă (ninsoare, 

ceaţă) şi pe un teren deschis sau împădurit, precum şi la ev; darea dintr-un transport auto sau feroviar 

în timpul deplasării; 
— în cazul evadării persoanei reţinute din birou, din izolatorul de detenţie pn ventivă sau din 

penitenciar. 
în ultimele două cazuri, arma se foloseşte după avertizarea: „Stai! Voi trage!“ ; după un foc de 

preîntîmpinare tras în sus. 
Se interzice a întrebuinţa arma: 
— împotriva femeilor, minorilor reţinuţi, precum şi împotriva persoanelor reţ; nute care au defecte 

fizice evidente (orbi, surdomuţi, şchiopi etc.); 
— în locurile aglomerate, cînd e posibilă rănirea, omorîrea unor persoane care n au nici o legătură 

cu cel împotriva căruia se face uz de armă; 
— împotriva persoanelor suspectate că fac parte din cele evadate sau căutate. 
Pentru folosirea incorectă a armei, precum şi pentru neaplicarea ei cînd aceasta 

fost necesară şi posibilă, iar ca rezultat al acestui fapt au avut loc consecinţe grave, pei soanele vinovate 
pot fi trase la răspundere disciplinară sau penală.  
Etica reţinerii bănuitului şi învinuitului 

 _ ca răspuns la atacul asupra grupului de reţinere sau escortare din partea unor 

persoane, cînd viaţa lor este pusă în pericol sau ameninţată nemijlocit de un pericol; 

— la evadarea în timpul nopţii a persoanei reţinute, în condiţii de vizibilitate redusă (ninsoare, ceaţă) 
şi pe un teren deschis sau împădurit, precum şi la evadarea dintr-un transport auto sau feroviar în 
timpul deplasării; 

— în cazul evadării persoanei reţinute din birou, din izolatorul de detenţie preventivă sau din 
penitenciar. 

în ultimele două cazuri, arma se foloseşte după avertizarea: „Stai! Voi trage!“ şi după un foc de 
preîntîmpinare tras în sus. 

Se interzice a întrebuinţa arma: 
— împotriva femeilor, minorilor reţinuţi, precum şi împotriva persoanelor reţinute care au defecte 

fizice evidente (orbi, surdomuţi, şchiopi etc.); 
— în locurile aglomerate, cînd e posibilă rănirea, omorîrea unor persoane care nu au nici o legătură 

cu cel împotriva căruia se face uz de armă; 
— împotriva persoanelor suspectate că fac parte din cele evadate sau căutate. 
Pentru folosirea incorectă a armei, precum şi pentru neaplicarea ei cînd aceasta a 

fost necesară şi posibilă, iar ca rezultat al acestui fapt au avut loc consecinţe grave, persoanele vinovate 
pot fi trase la răspundere disciplinară sau penală.  
 
Procedura de eliberare a persoanei reţinute, dacă nu a fost înaintat demersul de aplicare a arestării: 

După reţinerea persoanei, în cadrul procesului penal, art. 174 alin. (3) al CPP prevede cazurile în 

care persoana reţinută urmează a fi eliberată, şi anume: 

1) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că persoana reţinută a săvârşit infracţiunea; 

2) lipsesc temeiuri de a priva în continuare persoana de libertate; 
3) organul de urmărire penală a constatat la reţinerea persoanei o încălcare esenţială a legii; 

4) a expirat termenul reţinerii; 

5) instanţa nu a autorizat arestarea preventivă a persoanei. 

Alin. (3) al art. 174 CPP prevede că „la eliberare, persoanei reţinute i se înmânează un certificat în 
care se menţionează de către cine a fost reţinută, temeiul, locul şi timpul reţinerii, temeiul şi timpul 
eliberării". 

Prevederi similare se conţin şi în art. 436 al Codului contravenţional, conform căruia persoana 
reţinută este liberată în cazurile în care: 
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a) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că aceasta a săvârşit contravenţia; 

b) a expirat termenul reţinerii; 

c) lipsesc temeiurile de a fi privată în continuare de libertate. 

Alin. (3) al art. 436 al Codului contravenţional menţionează că „la liberare, persoanei reţinute i se 
înmânează copia de pe procesul-verbal în care se menţionează de cine şi în ce temei a fost reţinută, locul 
şi timpul reţinerii, temeiul şi timpul liberării". 

Atât în procedura penală, cât şi în cea contravenţională o persoană nu poate fi reţinută din nou pe 
aceleaşi temeiuri. 

în interviurile făcute în cadrul cercetării am constatat că persoanele aduse în secţiile, sectoarele sau 
comisariatele de poliţie pentru identificare nu sunt considerate persoane reţinute sau private de 
libertate, acestea fiind calificate pur şi simplu ca „persoanele aduse". Dacă se stabileşte identitatea 
persoanei şi aceasta nu coincide cu cea căutată sau suspectă, persoanele respective sunt eliberate fără a 
le fi eliberat un certificat sau un proces-verbal de reţinere. Astfel, într-un caz, după audiere, cel reţinut a 
fost eliberat şi nu a mai văzut poliţiştii (a fost reţinut pentru o infracţiune săvârşită peste un an în altă 
localitate). în alt caz, persoanei reţinute, după prima audiere, poliţiştii i-au spus „avem datele tale, ştim 
cine eşti şi, dacă trebuie, te găsim" (ulterior, la o zi, în alt caz, peste patru zile, persoanele vizate au fost 
reţinute repetat). Rareori persoanele respective sunt indicate în registrul de intrare în instituţia 
respectivă. Deoarece persoanele respective nu primesc niciun document care ar atesta faptul aflării lor în 
instituţia respectivă, acestea sunt lipsite de orice posibilitate de a demonstra aflarea lor în instituţia în 
cauză. Această probă ar putea fi necesară fie pentru justificarea lipsei lor de la serviciu, în familie sau 
pentru solicitarea unei compensaţii în cazul privării lor abuzive de libertate. 

Coroborarea datelor raportate oficial, a datelor studiului de vieţi mizare şi a informaţiei obţinute din 
interviuri ne permite să concluzionăm că mai persistă reţinerea nedocumentată a persoanelor, adică 
utilizarea abuzivă a instituţiei reţinerii de către organele abilitate cu competenţe de reţinere. 

Motivele reţinerilor ilegale ţin atât de caracterul imperfect al legislaţiei, cât şi de modalitatea de 
apreciere a felului în care îşi îndeplinesc îndatoriile organele de poliţie. Cât priveşte caracterul imperfect 
al legislaţiei, vom invoca, spre exemplu, lipsa unui mecanism clar la procedura de efectuare a 
formalităţilor faţă de minorii care nu pot fi reţinuţi; din lit. b) pescripţia alin. (1) art. 433 al CC, care 
prevede reţinerea doar în cazul în care procesul contravenţional a fost pornit; lipsa unor sancţiuni pentru 
ignorarea cerinţelor legii cu privire la eliberarea certificatelor persoanelor reţinute şi ulterior eliberate. 
Modalitatea de apreciere a activităţii colaboratorilor organelor de interne, şi anume aprecierea negativă a 
aplicării reţinerii şi eliberării ulterioare a persoanelor respective, conduce în mod special la abuzuri la 
aplicarea reţinerii şi la apariţia unui decalaj între normă şi practică. Considerăm necesară cercetarea 
ulterioară a modelului de reţineri şi aprecierea oportunităţii modificării legislaţiei pentru a reduce 
numărul de reţineri ilegale. De asemenea considerăm necesară instituirea obligativităţii înregistrării 
oricărei persoane care este adusă în orice instituţie abilitată cu dreptul de a reţine şi asigurarea eliberării 
certificatului privind reţinerea conform legii. 




