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§3. Procedura de reţinere a persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii 

Procedura de reţinere a persoanei bănuite de săvârșirea infracţiunii este reglementată la art.167 al 
CPP. 

Potrivit normei indicate, despre fiecare caz de reţinere a unei persoane bănuite de săvîrşirea unei 
infracţiuni, organul de urmărire penală, în termen de pînă la 3 ore din momentul privării ei de libertate, 
întocmeşte 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. Procesul-verbal se aduce la cunoştinţa 
persoanei reţinute, totodată i se oferă în scris informaţia despre drepturile prevăzute în art.64, inclusiv 
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 a face declaraţii în prezenţa acestuia, fapt care se menţionează în 
procesul-verbal. Procesul-verbal de reţinere este semnat de către persoana care l-a întocmit şi care 
prezintă procurorului o comunicare în scris privitoare la reţinere. 

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

în cazul reţinerii unui minor, persoana care efectuează urmărirea penală este obligată să comunice 
imediat despre aceasta părinţilor minorului sau persoanelor care îi înlocuiesc. 

Persoana reţinută va fi audiată în conformitate cu prevederile art.103 şi 104, dacă acceptă să fie 
audiată.  

Persoana care efectuează reţinerea este în drept să supună persoana reţinută percheziţiei corporale 
în condiţiile art.130 al CPP. 

Analizînd prevederile art.167 al CPP trebuie să explicăm faptul că persoana bănuită de săvîrşirea 
infracţiunii poate fi reţinută atît de către ofiţerul de urmărire penală sau procurorul care conduce 
urmărirea penală, cît şi de către procurorul care exercită nemijlocit urmărirea penală. 

Totodată, la dispoziţia organului de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art.57 p.ll al CPP, 
reţinerea persoanei bănuite poate fi efectuată şi de către organul de poliţie. 

De asemenea, conform indicaţiilor expuse la art.273 ale CPP, organele de constatare dispun de 
dreptul de a reţine persoana bănuită de comiterea faptei prejudiciabile prevăzute de legea penală 
săvîrşită pe teritoriul controlat de organele respective. 

Reţinerea persoanei bănuite se poate realiza în una sau în două etape. 
Reţinerea într-o singură etapă se efectuează de către reprezentantul organului de urmărire penală, 

din momentul cînd persoana este încarcerată în Izolatorul de detenţie preventivă, cu respectarea 
prevederilor art.167 al CPP. 

Reţinerea persoanei în două etape are loc atunci cînd, în condiţiile unei infracţiuni flagrante, ea este 
reţinută în flagrant delict sau este reţinută la indicaţia (dispoziţia) organului de urmărire penală pentru a fi 
adusă la organul de urmărire penală. 

Prin urmare, prima etapă a reţinerii persoanei este prinderea ei fizică de către reprezentanţii 
organelor indicate anterior, adică privarea ei reală de libertate, indiferent de locul în care s-a produs 
această acţiune. Anume acest moment trebuie să fie considerat timpul reţinerii persoanei bănuite de 
comiterea infracţiunii, deoarece din acest moment persoana este real privată de libertate şi limitată 
parţial sau total de drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute de Constituţia Republicii Moldova, de 
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, de alte legi 
naţionale şi acte cu caracter internaţional din domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului. 

Aşadar, privarea de libertate a persoanei bănuite de comiterea faptei prejudiciabile atrage după sine 
atingeri considerabile ale: 

1) dreptului la libera circulaţie. Potrivit art.27 al Constituţiei Republicii Moldova, dreptul la libera 
circulaţie prin ţară este garantat. Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul 
de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a 
reveni în ţară. 

Acest drept decurge din art.2 al Protocolului nr.4 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
a Libertăţilor Fundamentale, potrivit căruia oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui stat are 
dreptul să circule în mod liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa. Orice persoană este liberă să 
părăsească orice ţară, inclusiv a sa. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrîngeri 
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decît al acelora care, fiind prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democrată, pen-
tru securitatea naţională, siguranţa publică, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii sau a moralei, 
ori pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor altora.  

Dreptului la învăţătură, prevăzut de art.35 al Constituţiei Republicii Moldova, care garantează 
dreptul fiecărei persoane la învăţătură, atît cu caracter laic, cît şi libertatea învăţămîntului religios, în 
condiţiile legii. 

Dreptul indicat a fost preluat din Legea fundamentală a statului, din art.2 al Protocolului Adiţional la 
Convenţia indicată mai sus, adoptat de Consiliul Europei la 20 martie 1952 la Paris, Franţa, potrivit căruia 
„nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire...“. 

2) altor drepturi şi libertăţi. Prin privarea de libertate a persoanei bănuite de să- vîrşirea unei 
infracţiuni şi reţinute în condiţiile prevăzute la art.165-166 din CPP i se pot leza şi alte drepturi şi libertăţi, 
cum ar fi dreptul la vot şi dreptul de a fi ales (art.38 al Constituţiei Republicii Moldova) art.3 al 
Protocolului Adiţional al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale; 
dreptul la administrare (art.39 al Constituţiei Republicii Moldova); libertatea întrunirilor (art.40 al Con-
stituţiei Republicii Moldova), art.l 1 (Libertatea de instruire şi de asociere) al Convenţiei respective; 
dreptul la muncă şi la protecţia muncii (art.42 al Constituţiei Republicii Moldova) şi altele. 

Prin urmare, persoana care efectuează urmărirea penală şi reţine bănuitul este obligată să indice în 
protocolul de reţinere a celui bănuit de săvîrşirea faptei prejudi- ciabile timpul privării reale de libertate şi, 
în decurs de 3 ore, să întocmească procesul- verbal de reţinere, în care se va indica şi timpul emiterii 
acestui act procedural. Timpul întocmirii procesului-verbal de reţinere se egalează cu timpul încarcerării 
persoanei în locurile de detenţie provizorie. 

Reprezentanţii organului de urmărire penală trebuie să ţină cont de faptul că persoanei bănuite de 
săvîrşirea infracţiunii i se explică preventiv drepturile ei legate de aplicarea măsurii procesuale de 
constrîngere — reţinerea — chiar din momentul privării ei reale de libertate, deoarece numai în aşa mod 
vor fi realizate efectiv prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale, ale Constituţiei Republicii Moldova, ale Codului de procedură penală, ale altor 
legi naţionale şi acte internaţionale din domeniul protecţiei drepturilor persoanei. 

în primul rînd, persoana bănuită de săvîrşirea infracţiunii trebuie să cunoască faptul că, potrivit legii, 
ea are dreptul să tacă, să nu mărturisească împotriva sa, să dea explicaţii. în aşa fel, vor fi respectate real 
principiile generale ale legislaţiei procesual- penale, şi anume: 

1) libertatea de a nu mărturisi împotriva sa, principiu prevăzut la art.21 al CPP, care stipulează că 
nimeni nu poate fi silit să mărturisească împotriva sa. 

Reţinerea persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii nu urmăreşte scopul de a o impune să dea 
declaraţii de recunoaştere a faptei prejudiciabile. De aceea, cunoscînd acest drept, persoana reţinută, la 
etapa iniţială, are posibilitatea să-şi construiască o poziţie favorabilă ei înseşi în sensul apărării preventive. 

2) persoana reţinută trebuie să fie informată, chiar din momentul privării sale de libertate, 
că are dreptul la asistenţă juridică din partea unui avocat şi să facă declaraţii în prezenţa acestuia.  

3) Explicarea şi respectarea acestui drept au o însemnătate deosebită nu numai pentru 
prima etapă de aplicare a măsurii procesuale de constrîngere, ci şi pentru întregul proces de 
efectuare a urmăririi penale şi de examinare a cauzei penale în instanţele de judecată. Asigurarea 
dreptului la apărare decurge din principiile generale ale legislaţiei procesual-penale, principiu 
stabilit de constituţia Republicii Moldova şi de convenţiile internaţionale. 

Aşadar, art.26 al Constituţiei Republicii Moldova prevede dreptul persoanei la apărare. Potrivit 
acestei norme constituţionale, dreptul la apărare este garantat. în tot cursul procesului, părţile au dreptul 
să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. 

Acest deziderat decurge din cerinţele prevăzute la art.6 alin.(3) lit.c) al Convenţiei Europene pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, care stipulează că orice acuzat are, în special, 
dreptul să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloace 
necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu atunci cînd 
interesele justiţiei o cer. 

Prevederile constituţionale şi ale Convenţiei Europene cu privire la asigurarea dreptului la apărare a 
persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii au fost stipulate în Codul de procedură penală. Organul de 
urmărire penală şi instanţa sînt obligate să asigure bănuitului, inculpatului dreptul la asistenţa juridică 
calificată din partea unui apărător ales de ei sau numit din oficiu, independent de aceste organe. 
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în cazul în care bănuitul, învinuitul, inculpatul nu are mijloace de a plăti un apărător, el este asistat în 
mod gratuit de către un avocat din oficiu. Drepturile persoanei bănuite de comiterea unei fapte 
prejudiciabile trebuie aplicate din momentul privării ei de libertate pentru a-şi putea realiza efectiv acest 
drept, adică de a-şi chema un avocat plătit sau de a propune ofiţerului de urmărire penală sau 
procurorului să-i asigure un avocat gratuit, din oficiu, pentru a-i acorda asistenţă juridică calificată în cali-
tate de apărător. 

De asemenea, începînd cu prima etapă de reţinere a persoanei bănuite de săvîrşirea unei infracţiuni, 
reprezentanţii organului de urmărire penală sînt obligaţi să-i asigure în mod efectiv dreptul la viaţă şi la 
integritatea fizică şi psihică. Potrivit art.24 al Constituţiei Republicii Moldova, care prevede dreptul la viaţă 
şi la integritatea fizică şi psihică, statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritatea fizică şi 
psihică şi nimeni nu va fi supus torturilor, nici pedepselor sau tratamentelor crude, inumane ori 
degradante. 

Acest deziderat constituţional confirmă reglementările internaţionale în domeniul protecţiei 
drepturilor omului şi a libertăţilor lui fundamentale. în conformitate cu art.2 (Dreptul la viaţă) al 
Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, dreptul la viaţă 
al oricărei persoane este protejat prin lege, iar art.3 al Convenţiei indicate stipulează că nimeni nu poate fi 
supus torturii, ni ci pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. 

Prin urmare, reprezentanţii organelor de urmărire penală trebuie să ia în consideraţie următoarele 
cerinţe: se interzice aplicarea forţei fizice sau a violenţei psihice asupra persoanei bănuite de săvîrşirea 
unei infracţiuni din partea reprezentanţilor organului de urmărire penală sau a lucrătorilor de poliţie, 
inclusiv a celor care sînt obligaţi să o păzească în izolatorul de detenţie provizorie. 

în conformitate cu prevederile art.ll (Inviolabilitatea persoanei) al CPP, orice persoană reţinută sau 
arestată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane. în timpul desfăşurării procesului penal, nimeni 
nu poate fi maltratat fizic sau psihic şi este interzisă utilizarea oricăror acţiuni şi metode care prezintă 
pericol pentru viaţa şi sănătatea omului, chiar şi cu acordul acestuia, precum şi pentru mediul înconjurător. 
Persoana reţinută, arestată preventiv nu poate fi supusă violenţei, ameninţării sau unor metode care ar 
afecta capacitatea ei de a lua decizii şi de a-şi exprima opiniile. 

De asemenea, se interzice aplicarea violenţei fizice şi psihice în privinţa persoanei reţinute, avînd ca 
scop impunerea unor condiţii pentru a-şi recunoaşte vinovăţia contrar voinţei sale. în cazul în care se 
aplică acţiuni cu caracter fizic sau psihic, reprezentanţii organului de urmărire penală încalcă în mod 
flagrant prevederile Convenţiei împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane 
sau degradante, adoptată la 10 decembrie 1984 de Adunarea Generală a ONU la New York, ratificată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 31 mai 1995 şi intrată în vigoare din 29 decembrie 1995, şi ale 
Convenţiei Europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 
degradante, adoptată de Consiliul Europei la 26 noiembrie 1987 la Strasbourg, ratificată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 9 iulie 1997 şi intrată în vigoare la 1 februarie 1998. 

Articolul 1 al Convenţiei împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante prevede că termenul „tortură“ desemnează orice act prin care se provoacă unei persoane, cu 
intenţie, o durere sau suferinţă puternică, de natură fizică sau psihică, în special, cu scopul de a obţine de 
la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe 
care aceasta sau terţa persoană l-a comis sau este bănuită ca l-a comis, de a o intimida sau de a face 
presiuni asupra unei terţe persoane, sau pentru orice alt motiv, bazat pe o formă de discriminare, oricare 
ar fi ea, atunci cînd o asemenea durere sau suferinţă este provocată de către un agent al autorităţii 
publice sau orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau la instigarea, sau cu consimţămîntul 
expres sau tacit al unor asemenea persoane. 

în conformitate cu această Convenţie, prin noţiunea de „agent“ al autorităţii publice sau orice altă 
persoană care acţionează cu titlu oficial trebuie înţeleasă persoana care acţionează în calitate de ofiţer de 
urmărire penală, procuror, lucrător al organului de poliţie, reprezentant al altor organe de constatare 
prevăzute la art.273 al CPR 

în contextul acestor explicaţii, referitoare la interzicerea aplicării violenţei fizice sau psihice, este 
rezonabil de menţionat că Legislaţia Republicii Moldova, luînd în consideraţie prevederile expuse în actele 
internaţionale, permite aplicarea forţei, mijloacelor speciale sau a armelor de foc numai în cazuri 
excepţionale. 

Potrivit Legii Republicii Moldova cu privire la poliţie nr.416-XII din 18.12.1990, poliţia Republicii 
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Moldova, ca organ armat de drept al autoritătilor publice, âflât în componenţa MAI, chemat să apere, pe baza 

respectării stricte a legilor, viaţa, sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi ale statului de 

atentate criminale şi de alte afaceri nelegitime, este abilitată cu dreptul de a aplica forţa , mijloacele 

speciale şi arma de foc. 

Art.14 al legii respective, care determină condiţiile şi limitele aplicării forţei, a mijloacelor speciale şi 
a armei de foc, stipulează că aplicarea lor trebuie să fie precedată de un avertisment privind intenţia 
recurgerii la ele cu acordarea unui timp suficient pentru reacţia de răspuns, cu excepţia cazurilor în care 
tergiversarea aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei generează un pericol direct pentru 
viaţa şi sănătatea cetăţenilor şi ale colaboratorilor de poliţie sau poate conduce la alte urmări grave. 

Arma de foc nu se aplică contra femeilor şi minorilor, persoanelor de vîrstă înaintată, precum şi 
contra oamenilor cu evidente deficienţe fizice, cu excepţia cazurilor în care ei au săvîrşit un atac armat, 
opun rezistenţă folosind arma sau au săvîrşit un atac în grup, ce ameninţă viaţa şi sănătatea oamenilor, 
dacă acţiunile de acest fel nu pot fi respinse pe alte căi şi cu alte mijloace. 

în toate cazurile în care aplicarea forţei nu poate fi evitată, colaboratorii poliţiei sînt datori să se 
străduiască să aducă o daună cît mai mică sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor cetăţenilor, de 
asemenea, să asigure acordarea asistenţei medicale victimelor. 

Totodată, această normă prevede că depăşirea de către colaboratorii de poliţie a atribuţiilor lor în 
ceea ce priveşte aplicarea forţei, a mijloacelor speciale şi a armei de foc atrage după sine răspunderea 
prevăzută de lege, adică răspunderea disciplinară sau penală. 

Menţionăm faptul că colaboratorii de poliţie aplică forţa fizică, inclusiv procedeele speciale de luptă, 
la urmărirea infractorilor, pentru înfrîngerea rezistenţei opuse cerinţelor legale, în cazul în care metodele 
nonviolente nu asigură îndeplinirea obligaţiilor ce le revin (art.15 al Legii Republici Moldova cu privire la 
poliţie). 

Din înţelesul acestei prevederi rezultă că forţa fizică se aplică pentru reţinerea persoanei în caz de 
infracţiune flagrantă doar atunci cînd lucrătorii de poliţie, la indicaţia organului de urmărire penală ori de 
sine stătător, întreprind măsuri active de prindere a persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii şi care 
opune rezistenţă, dacă metodele de aducere nonviolentă a acesteia la organul competent nu pot fi 
utilizate. 

Potrivit art.16 al Legii Republicii Moldova cu privire la poliţie, lucrătorii poliţiei sînt în drept să aplice 
mijloacele speciale, adică bastoanele de cauciuc, cătuşele, mijloacele de imobilizare, substanţele 
lacrimogene şi substanţele colorante speciale, dispozitivele audio-vizuale de influenţă psihologică, 
mijloacele de distrugere a obstacolelor şi de oprire forţată a unităţilor de transport, tunurile de apă, 
maşinile blindate şi alte mijloace din dotarea poliţiei, precum şi cîinii de serviciu, în timpul reţinerii şi 
aducerii la poliţie sau în alte încăperi de serviciu a persoanelor ce au săvîrşit infracţiuni, precum şi în 
timpul escortării şi deţinerii persoanelor reţinute, în cazul în care ele nu se subordonează sau opun 
rezistenţă colaboratorilor de poliţie, precum şi în cazul în care există temeiuri pentru a presupune că ele 
pot să evadeze, să pricinuiască daune persoanelor din preajma lor sau lor înseşi.  

De asemenea, în conformitate cu art.17 al Legii menţionate, care prevede temeiurile şi condiţiile de 
aplicare şi folosire a armei de foc, colaboratorii poliţiei au dreptul să folosească arma de foc din dotare, ca 
măsură extremă, şi pentru reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată ori care a fost surprinsă în 
momentul săvîrşirii unei infracţiuni grave, precum şi a unei persoane înarmate, care refuză să se 
subordoneze cerinţelor legale de a depune arma, cînd este imposibilă înfrîngerea sau reţinerea delincventului pe 
alte căi şi cu alte mijloace. 

în toate cazurile de aplicare şi de folosire a armei de foc la reţinerea fizică a persoanei bănuite de 
săvîrşirea infracţiunii, colaboratorul poliţiei este dator să ia toate măsurile posibile pentru a asigura 
securitatea cetăţenilor, ca dauna cauzată sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor lor să fie cît mai mică, 
precum şi pentru a acorda asistenţă medicală urgentă victimelor. 

Analizînd prevederile Legii cu privire la poliţie referitoare la aplicarea forţei fizice, a mijloacelor 
speciale şi a armei de foc în procesul de reţinere a persoanei bănuite de săvîrşirea faptei penale, tragem 
concluzia că şi în aceste cazuri se acordă o atenţie deosebită protecţiei drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanei, deoarece aceste măsuri sînt întreprinse în cazuri excepţionale şi 
colaboratorii de poliţie sînt obligaţi să se străduiască să aducă o daună cît mai mică sănătăţii, onoarei, 
demnităţii şi bunurilor persoanelor, inclusiv ale celei supuse reţinerii. Totodată, lucrătorii de poliţie, în 
asemenea situaţii, sînt obligaţi să asigure acordarea asistenţei medicale victimei. 
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A doua etapă în procesul de reţinere a persoanei o constituie însăşi acţiunea de urmărire penală, de 
întocmire a procesului-verbal, de reţinere a persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii şi încarcerarea ei 
în izolatorul de detenţie provizorie din cadrul comisariatelor de poliţie sau din alte instituţii de drept 
prevăzute de lege sau de actele normative. 

Potrivit legii procesual-penale, ofiţerul de urmărire penală sau, după caz, procurorul este obligat ca 
despre fiecare caz de reţinere a persoanei bănuite de comiterea faptei prejudiciabile, în termenul cel mai 
scurt, dar nu mai mare decît trei ore din momentul privării reale de libertate, să întocmească un 
procesul-verbal de reţinere. 

Pînă la întocmirea actului procedural menţionat, act de o importanţă deosebită, persoana prinsă şi 
adusă la organul de urmărire penală are calitatea de persoană bănuită de săvîrşirea unei infracţiuni. 
Statutul acestei persoane încă nu este reglementat în mod special în Codul de procedură penală, deşi 
drepturile şi obligaţiile ei decurg din statutul persoanei bănuite. 

De aceea, la reţinerea persoanei se permite percheziţionarea ei corporală şi, pînă ia pornirea 
urmăririi penale (art.130 alin.(2) pct.l al CPP), depistarea şi ridicarea obiectelor şi a lucrurilor ce au 
tangenţe cu infracţiunea săvîrşită, obiecte ce sînt scoase din circuitul civil (arme, substanţe narcotice, 
psihotrope, precursorii, bani falsificaţi, literatură pornografică etc.) pentru a evita pierderea sau 
deteriorarea posibilelor probe materiale. Dacă percheziţia, ca acţiune de urmărire penală, nu a fost 
efectuată la momentul reţinerii fizice a persoanei bănuite de săvîrşirea unei infracţiuni, această acţiune se 
execută în incinta organului de urmărire penală. 

Rezultatele percheziţiei corporale a persoanei reţinute se indică în procesul-verbal de reţinere. Din 
momentul întocmirii procesului-verbal de reţinere, persoana bănuită de săvîrşirea infracţiunii capătă 
statutul de bănuit. Potrivit art.63 alin.(l) al CPP, bănuitul este persoana fizică faţă de care există anumite 
probe precum că a săvîrşit o infracţiune pînă la punerea ei sub învinuire. Persoana poate fi recunoscută în 
calitate de bănuit prin procesul-verbal de reţinere. 

Din acest moment, bănuitul se bucură pe deplin de drepturile prevăzute la art.64 al CPP şi este impus 
să respecte obligaţiile indicate la alin.(4) al acestui articol. Astfel, potrivit normei indicate, bănuitul 
dispune de următoarele drepturi şi obligaţii: 

1) să ştie de ce este bănuit şi, în legătură cu aceasta, imediat după reţinere sau după ce i s-a adus la 
cunoştinţă hotărîrea despre aplicarea măsurii preventive sau recunoaşterea în calitate de bănuit, 
să fie informat în prezenţa apărătorului, în limba pe care o înţelege, despre conţinutul bănuielii şi 
despre încadrarea juridică a faptelor infracţionale de săvîrşirea cărora este suspectat; 

2) imediat după reţinere sau după recunoaşterea sa în calitate de bănuit, să primească de la 
persoana care l-a reţinut informaţia în scris despre drepturile de care dispune conform prezentului 
articol, inclusiv despre dreptul de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, precum şi de a primi de 
la organul de urmărire penală explicaţii asupra drepturilor sale; 

3) imediat după reţinere sau după ce i s-a adus la cunoştinţă hotărîrea de aplicare a măsurii 
preventive ori de recunoaştere în calitate de bănuit, să primească de la organul de urmărire 
penală copia de pe hotărîrea respectivă sau copia de pe procesul-verbal privitor la reţinerea sa; 

4) în caz de reţinere, să primească consultaţie juridică, în condiţii confidenţiale, din partea 
apărătorului, pînă la începutul primei audieri în calitate de bănuit; 

5) din momentul în care i s-a adus la cunoştinţă actul procedural de recunoaştere a sa în calitate de 
bănuit, să aibă asistenţa unui apărător ales de el sau, dacă nu are mijloace de a plăti apărătorul, să 
fie asistat în mod gratuit de către un avocat din oficiu, precum şi, în cazurile admise de lege, să 
renunţe la apărător şi să se apere el însuşi; 

6) să aibă întrevederi cu apărătorul său în condiţii confidenţiale, fără a se limita numărul şi durata lor; 
7) dacă acceptă să fie audiat, la cererea sa, să fie audiat în prezenţa apărătorului; 
8) să recunoască fapta de săvîrşirea căreia este bănuit şi să încheie acordul de recunoaştere a 

vinovăţiei; 

9) să accepte o procedură specială de urmărire penală şi de judecare a cauzei, în condiţiile prevăzute 

de CPP în cazul recunoaşterii vinovăţiei; 

10) să facă declaraţii sau să refuze a le face; 
11) să participe la efectuarea acţiunilor procesuale, de unul singur sau fiind asistat de apărător, la 

solicitarea sa, ori să refuze a participa la ele; 

12) să anunţe imediat, dar nu mai tîrziu de 6 ore, prin organul de urmărire penală, rudele sau o altă 
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persoană, la propunerea sa, despre locul unde este detlfitltj să prezinte documente şi alte 

mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul penal; 

13) să ceară recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală, a judecătorului de instrucţie, a 
interpretului, a traducătorului; 

14) să înainteze cereri; 
15) să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor procesuale efectuate cu participarea sa şi să 

facă obiecţii asupra corectitudinii proceselor-verbale, precum şi să ceară completarea lor cu circumstanţe 
care, în opinia sa, trebuie să fie menţionate; 

16) să fie informat de către organul de urmărire penală despre hotărîrile adoptate care se referă la 
drepturile şi interesele sale, precum şi să primească, la solicitarea sa, copii de pe aceste 
hotărîri; 

17) să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi să ceară includerea 
obiecţiilor sale în procesul-verbal al acţiunii procesuale respective; 

18) să atace în modul stabilit de lege acţiunile şi hotărîrile organului de urmărire penală; 
19) să retragă orice plîngere a sa sau depusă de către apărătorul său; 
20) să se împace cu partea vătămată; 
21) să ceară şi să primească repararea prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale organului de 

urmărire penală sau ale instanţei; 
22) să fie reabilitat în cazul în care bănuiala nu a fost confirmată; 
Exercitarea de către bănuit a drepturilor de care dispune sau renunţarea lui la 

aceste drepturi nu poate fi interpretată în detrimentul lui şi nu poate avea consecinţe nefavorabile pentru 
el. Bănuitul nu poartă răspundere pentru declaraţiile sale, cu excepţia cazurilor în care el face un denunţ 
intenţionat fals că infracţiunea a fost săvîrşită de o persoană care, de fapt, nu a avut legătură cu săvîrşirea 
ei. 

Bănuitul este obligat: 
1) să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau a instanţei; 

2) să accepte, în caz de reţinere, la cererea organului de urmărire penală, a fi supus examinării 
corporale şi percheziţiei corporale; 

3) să accepte, la cererea organului de urmărire penală, controlul medical, dactilo- scopia, 
fotografierea, să dea posibilitate de a i se lua mostre de sînge, de eliminări ale corpului; 

4) să fie supus, la cererea organului de urmărire penală, expertizei judiciare; 
5) să se supună dispoziţiilor legale ale persoanei oficiale care efectuează urmărirea penală. 
Bănuitul are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de Codul de procedură penală. 
în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, drepturile bănuitului minor se exercită 

şi de către reprezentantul lui legal. 
Este necesar ca acţiunile săvîrşite de făptuitor să fie descrise în procesul-verbal de reţinere cît mai 

amănunţit, pentru a putea determina corect componenţa de infracţiune şi categoria faptei prejudiciabile. 
Aceasta va da posibilitate ofiţerului de urmîrire penală, procurorului care conduce urmărirea penală, procurorului 
care exercită urmărirea penală sau judecătorului de instrucţie să evite comiterea încălcărilor normelor 
procesual-penale la reţinerea bănuitului sau a aplicării pe viitor a măsurii preventive legate de privarea de 
libertate a acestei persoane. 

în procesul-verbal de reţinere se indică în mod obligatoriu temeiurile reţinerii bănuitului. Dacă există 
mai multe temeiuri prevăzute la art.165 al CPP, se indică toate. Fiecare temei se cere argumentat prin probe 
acceptate de procedura penală, acumulate la etapa iniţială a urmăririi penale. 

De asemenea, se descriu motivele reţinerii bănuitului, adică circumstanţele care dau dreptul de a 
izola făptuitorul de societate. în Codul de procedură penală nu sînt formulate cert motivele reţinerii 
persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii sau bănuitului, dar ele se pot deduce din alte norme ale legii 
procesual-penale şi ale Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale. 

Potrivit art.5 alin.(l) lit.c) al Convenţiei şi art.176 al CPP, sînt indicate anumite circumstanţe care  pot 
fi utilizate în calitate de motive la reţinerea bănuitului de săvîrşirea infracţiunii: există suficiente temeiuri 
de a presupune că bănuitul 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. 

Considerăm că pentru a reţine bănuitul este necesar să existe atît temeiurile prevăzute la art.166 al 
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CPP, cît şi motivele expuse anterior. în timpul întocmirii procesu- lui-verbal de reţinere, persoanei bănuite 
de săvîrşirea infracţiunii (bănuitului) i se explică încă o dată toate drepturile sale, mai cu seamă: 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, despre care, de ase-
menea, se menţionează în procesul-verbal de reţinere. 

Reprezentanţii organului de urmărire penală care efectuează acţiunile de urmărire penală sînt 
obligaţi să semneze procesul-verbal de reţinere. Totodată, acest act procedural trebuie să fie semnat şi 
de bănuit. în cazul în care ultimul refuză să-şi pună semnătura, ofiţerul de urmărire penală sau procurorul 
trebuie să-i explice bănuitului că are dreptul, de a-şi expune motivele din care refuză a semna acest act 
procedural. 

Dacă bănuitul, din cauza anumitor deficienţe fizice, nu poate semna procesul-verbal, în act se face 
menţiunea respectivă. Astfel se vor respecta cerinţele indicate la art.260 alin.(4) al CPP, care prevede că 
dacă vreuna din persoanele participante la acţiunea de urmărire penală nu poate semna sau refuză să 
semneze procesul-verbal despre aceasta se face menţiunea respectivă în actul indicat. 

Dacă la reţinerea bănuitului participă avocatul ales de făptuitor sau unul numit din oficiu, atunci 
ultimul, în calitatea sa de apărător, de asemenea va semna procesul-verbal de reţinere. 

Motivele reţinerii se aduc imediat la cunoştinţă persoanei reţinute doar în prezenţa unui apărător 

ales sau numit din oficiu. în cazul în care bănuitul a fost reţinut în timp de noapte, adică în perioada de 

timp de la ora 22:00 pînă la ora 6:00, a doua zi şi prezenţa apărătorului nu este posibilă, procesul-verbal 

se aduce la cunoştinţa persoanei reţinute în momentul întocmirii actului procedural indicat. Începînd cu 

ziua următoare de lucru, în termenul cel mai scurt, se invită apărătorul şi se aduc la cunoştinţă motivele 

reţinerii în prezenţa acestuia. 
La etapa reţinerii bănuitului, precum şi pe parcursul întregului proces de urmărire penală, persoana 

responsabilă este obligată să-i asigure persoanei bănuite posibilitatea de a-şi exercita dreptul la apărare 
prin toate mijloacele şi metodele care nu sînt interzise de lege. Apărarea trebuie să fie reală şi efectivă. 
Bănuitul, personal, prin intermediul organului de urmărire penală, al rudelor sau al cunoscuţilor, are 
dreptul să-şi cheme un avocat ales de el, către rude sau către prieteni. 

Comunicarea bănuitului cu avocatul, care va fi solicitat pe viitor în calitate de apărător, cu rudele sau 
prietenii care vor alege apărătorul se face prin diferite canale şi mijloace tehnice, inclusiv prin intermediul 
legăturii telefonice. 

Avocatul care va participa în calitate de apărător este obligat să prezinte organului de urmărire 
penală mandatul semnat de şeful biroului de avocaţi în care lucrează. 

O problemă serioasă poate să apară atunci cînd bănuitul, din diferite motive, inclusiv materiale, 
nu-şi poate angaja un avocat plătit. în asemenea cazuri, reprezentantul organului de urmărire penală este 
obligat să-i asigure bănuitului un avocat numit din oficiu. Procedura de chemare a avocatului din oficiu 
este reglementată la art.6 al Legii Republicii Moldova cu privire la avocatură nr.l260-XV din 19.07.2002 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-127/ 1001 din 12.09.2002). Potrivit acestei norme, în 
cazul în care legea prevede acordarea asistenţei juridice din oficiu, la solicitarea organelor de urmărire 
penală şi a instanţei judecătoreşti, asigurarea executării acesteia se pune în sarcina Consiliului Baroului de 
Avocaţi din Republica Moldova. 

Birourile de avocaţi din teritoriu prezintă Consiliului Baroului cererile în care se indică numele şi 
prenumele avocaţilor care vor acorda asistenţă juridică din oficiu, telefoanele la care aceştia pot fi 
contactaţi şi adresa biroului de avocaţi. 

Consiliul Baroului întocmeşte listele avocaţilor din numărul persoanelor indicate în cererile birourilor 
de avocaţi. Listele se întocmesc conform unităţilor administrativ- teritoriale şi se expediază anual 
Ministerului Justiţiei, organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti din teritoriul respectiv nu 
mai tîrziu de 15 decembrie. 

Pentru acordarea asistenţei juridice din oficiu, la solicitarea organelor de urmărire penală şi a 
instanţelor judecătoreşti, Consiliul Baroului numeşte unul sau cîţiva avocaţi coordonatori din rîndul 
avocaţilor, care au înregistrate birourile de avocaţi în unităţile administrativ-teritoriale respective, aceştia 
fiind obligaţi să asigure exercitarea cererilor din oficiu. 

Organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti sînt obligate să prezinte persoanei care se 
află în proces de urmărire penală sau în proces judiciar şi care nu a încheiat un contract cu avocatul listele 
avocaţilor din oficiu. Persoana în cauză îşi alege din lista prezentată avocatul care va exercita apărarea sa. 
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în cazul în care persoana aflată în proces de urmărire penală sau în proces judiciar refuză să aleagă 
un avocat, la solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei judecătoreşti, avocatul coordonator 
antrenează în exercitarea din oficiu un avocat disponibil, inclus în listă. 

Art.6 al legii indicate prevede că, în cazul în care avocaţii incluşi în listă sînt în imposibilitate de a 
acorda asistenţă juridică din oficiu, avocatul coordonator este obligat să întreprindă toate acţiunile necesare 
pentru a asigura acordarea asistenţei juridice din oficiu de către alţi avocaţi înregistraţi în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă sau, cu acordul Consiliului Baroului, de către avocaţi înregistraţi în alte 
unităţi administrativ-teritoriale. 

Prin acest pasaj din Legea cu privire la avocatură se manifestă grija statului privitoare la asigurarea 
cu asistenţă juridică calificată şi reală a persoanelor atrase în procesul de urmărire penală, inclusiv la faza 
reţinerii lor. 

Reprezentanţii organului de urmărire penală sînt obligaţi ca, în cazul în care vor avea anumite 
îndoieli în privinţa persoanei care va executa apărarea, să verifice dacă avocatul dispune de licenţa 
eliberată de Ministerul Justiţiei. Nu pot fi admişi în calitate de apărători în cauza penală avocaţii stagiari şi 
alţi jurişti care nu dispun de licenţa de avocat sau licenţa de avocat le-a fost retrasă de Ministerul Justiţiei 
la propunerea Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, deşi pot lucra provizoriu sau permanent în 
cadrul unui birou de avocaţi. Ofiţerii de urmărire penală sau procurorii nu vor admite în calitate de 
apărători avocaţi care, din diferite motive, la momentul dat, nu îşi pot exercita pe deplin şi efectiv 
profesia de avocat şi nu vor putea acorda bănuitului asistenţa juridică calificată şi reală. 

Persoana reţinută în calitate de bănuit de săvîrşirea infracţiunii are dreptul să primească consultaţie 
juridică calificată, în condiţii confidenţiale, din partea apărătorului pînă la începutul primei audieri în 
calitate de bănuit. Numărul întrevederilor şi durata lor nu sînt limitate de lege. De aceea organul de 
urmărire penală este obligat să creeze condiţii optime pentru desfăşurarea întrevederilor apărătorului cu 
bănuitul anume în condiţii confidenţiale, după cum prevede art.68 al CPP. 

Este necesar de menţionat că reprezentanţii organului de urmărire penală sînt obligaţi să asigure 
persoanei bănuite asistenţă din partea unui apărător în cazurile prevăzute la art.69 al CPP. Potrivit acestei 
norme, participarea apărătorului la procesul penal este obligatorie în cazul în care: 

1) aceasta o cere bănuitul; 

2) bănuitul întîmpină dificultăţi pentru a se apăra el însuşi, fiind mut, surd, orb sau avînd alte 
dereglări esenţiale ale vorbirii, auzului, vederii, precum şi defecte fizice sau mintale; 

3) bănuitul nu posedă sau posedă în măsură insuficientă limba în care se desfăşoară procesul; 
4) bănuitul este minor; 
5) bănuitul este militar în termen; 

6) bănuitului i se incriminează o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă; 

7) bănuitul este ţinut în stare de arest ca măsură preventivă sau este trimis la expertiză judiciară 

psihiatrică în condiţii de staţionar;  

8) interesele bănuiţilor sunt contradictorii şi cel puţin unul din ei este asistat de apărător; 
9) în cauza respectivă participă apărătorul părţii vătămate sau al părţii civile; 
10) în alte situaţii prevăzute de lege. 
Din momentul încarcerării bănuitului în izolatorul de detenţie provizorie, el continuă să se bucure de 

toate drepturile legate de protecţia vieţii şi integrităţii fizice şi psihice şi de alte drepturi prevăzute de 

legislaţia de procedură penală. 
Organul de urmărire penală şi organul de poliţie în supunerea căruia se află izolatorul de detenţie 

provizorie sînt obligaţi să creeze condiţii favorabile pentru persoana reţinută, pentru ca ea să nu fie 
agresată sau supusă violenţei fizice sau psihice din partea altor persoane deţinute în locurile de detenţie 
provizorie. în cazul în care bănuitului reţinut i se vor cauza prejudicii fizice sau psihice din partea unor 
persoane, inclusiv a celor reţinute sau arestate, în cele din urmă, răspunderea juridică o poartă organele 
de stat, care au permis comiterea violării integrităţii fizice sau psihice a persoanei reţinute. Acest fapt este 
prevăzut la art.187 al CPP, în care sînt stipulate obligaţiile administraţiei instituţiilor de detenţie a 
persoanelor reţinute sau arestate. Potrivit acestei norme, administraţia izolatorului de detenţie provizorie 
este obligată: 

— să asigure securitatea persoanelor deţinute, să le acorde protecţia şi ajutorul necesare; 
— să asigure persoanelor deţinute accesul la asistenţa medicală independentă; 
— să înmîneze, în aceeaşi zi, persoanelor deţinute copii de pe documentele procesuale parvenite în 
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adresa lor; 
— să asigure înregistrarea plîngerilor şi a cererilor persoanelor deţinute; 
— să trimită, în aceeaşi zi, plîngerile şi cererile persoanelor deţinute adresate instanţei de judecată, 

procurorului sau altor colaboratori ai organului de urmărire penală, fără a fi supuse controlului şi 
cenzurii; 

— să admită întrevederi libere ale persoanelor deţinute cu apărătorul, reprezentantul lor legal, 
mediatorul, în condiţii confidenţiale, fără a limita numărul şi durata întrevederilor; 

— să elibereze imediat persoanele deţinute fără hotărîrea judecătorului; 
— să înmîneze persoanei eliberate un certificat în care să se menţioneze de către cine a fost 

reţinută, temeiul, locul şi timpul reţinerii, temeiul şi timpul eliberării. 

§4. Particularităţile reţinerii unor categorii de persoane care dispun de un statut juridic special 

Constituţia Republicii Moldova, în art.16 alin.(2), prevede că toţi cetăţenii ţării sînt egali în faţa legii şi 
a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenenţă 
politică, avere sau origine socială. 

Această prevedere constituţională a fost preluată de noua legislaţie procesual-penală, care la art.9 
al CPP indică faptul că toţi sînt egali în faţa legii, a organelor de urmărire penală şi a instanţelor de 
judecată, fără deosebire de rasă, culoare, limbă, reli¬gie, opinie politică sau orice altă opinie, origine 
naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie. 
Totodată, alin.(2) al acestui articol stipulează condiţiile speciale de urmărire penală şi judecare a anumitor 
categorii de persoane, care beneficiază, conform legii, de un anumit grad de imunitate, condiţii asigurate 
în baza prevederilor Constituţiei, tratatelor internaţionale, Codului de procedură penală şi altor legi. 

Prin urmare, apare necesitatea de a examina mai detaliat contingentul persoanelor care se bucură 
de un anumit grad de imunitate, procedura, necesitatea şi posibilitatea reţinerii unor asemenea categorii 
de persoane, în cazul în care sînt bănuite de comiterea faptelor prejudiciabile prevăzute de legislaţia 
penală şi pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea pe un termen mai mare de un an. 

a) Preşedintele Republicii Moldova 

În conformitate cu prevederile art.77 al Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova este şeful 
statului, reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii 
teritoriale a ţării. 

Preşedintele Republicii Moldova, potrivit art.77 alin.(2) al Constituţiei, se bucură de imunitate. De 
aceea, şeful statului nu poate fi tras la răspundere juridică, inclusiv la răspundere penală, numai pentru 
opiniile exprimate în exercitarea mandatului. 

în alte situaţii, şeful statului poate fi reţinut ca persoană bănuită de săvîrşirea unei infracţiuni numai 
în cazul acordului dat de Parlamentul Republicii Moldova. Art.81 alin.(2) al Constituţiei prevede că 
Parlamentul poate hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui Republicii Moldova, cu votul a cel puţin 
două treimi din numărul deputaţilor aleşi, în cazul în care săvîrşeşte o infracţiune. Competenţa de 
judecată aparţine Curţii Supreme de Justiţie, în condiţiile legii. Preşedintele este demis de drept la data 
rămînerii definitive a sentinţei de condamnare. 

în asemenea situaţii, în conformitate cu prevederile art.270 al CPP, efectuarea urmăririi penale este 
de competenţa Procurorului General al Republicii Moldova. Totodată, Procurorul General poate să 
dispună, prin ordonanţă motivată, exercitarea urmăririi penale de către un procuror de la Procuratura 
Generală. 

Prin urmare, în cazuri excepţionale, doar procurorul are dreptul de a-1 reţine pe şeful statului. 
Totodată, Legea Republicii Moldova privind asigurarea activităţii preşedintelui Republicii Moldova 

nr.llll-XIII din 20.02.1992 (cu modificările ulterioare) îi acordă şefului statului imunitate diplomatică. 
Această stare a Preşedintelui Republicii Moldova se păstrează şi în caz de expirare a mandatului, de 
demisie, de imposibilitate definitivă de exercitare a atribuţiilor, cu excepţia cazurilor de suspendare din 
funcţie pentru săvîrşirea unor fapte grave, prin care se încalcă prevederile Constituţiei. Starea de imu-
nitate diplomatică a şefului statului are importanţă pentru deplasarea sau aflarea lui în afara Republicii 
Moldova şi se întemeiază pe cerinţele Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 
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19.04.1961.  
Reţinerea şefului statului este doar un drept al organelor de urmărire penală în persoana 

Procurorului General al Republicii Moldova sau a unui procuror desemnat de el, şi nu o obligaţie. Este o 
măsură procesuală de constrîngere pasibilă de a fi aplicată numai în cazuri excepţionale. 

 
b) Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova 

Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, ca reprezentant 
legal al poporului, se bucură de imunitate parlamentară, care are drept scop protejarea lui împotriva 
urmăririi judiciare, garantîndu-i libertatea de acţiune. 

Art.68 alin.(2) al Constituţiei stipulează că, exercitîndu-şi mandatul, deputaţii sînt în serviciul 
poporului. 

Deputatul nu poate fi persecutat, inclusiv reţinut sau tras la răspundere juridică, sub nici o formă, 
pentru opiniile politice sau voturile exprimate în executarea mandatului, stipulează art.9 alin.(2) al Legii 
Republicii Moldova despre statutul deputatului în Parlament, nr.39-XIII din 07.04.1994 (cu modificările 
ulterioare). 

în alte situaţii, deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de 
infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată pe cauză penală ori contravenţională fără încuviinţarea 
prealabilă a Parlamentului după ascultarea sa (art.10 alin.(3) al Constituţiei şi art.10 al Legii Republicii 
Moldova despre statutul deputatului în Parlament). 

Potrivit art.l 1 al legii indicate, în caz de infracţiune flagrantă, deputatul bănuit de săvîrşirea unei 
infracţiuni poate fi reţinut la domiciliu pe o durată de 24 ore numai cu încuviinţarea prealabilă a 
Procurorului General. Acesta va informa neîntîrziat Preşedintele Parlamentului în privinţa reţinerii 
persoanei indicate. 

în cazul în care Parlamentul consideră că nu există temei pentru reţinere, dispune revocarea 
imediată a acestei măsuri. 

Reţinerea, arestul sau percheziţia deputatului în alte împrejurări sau din alte motive nu se admite. 
Cererea de reţinere, arest, percheziţie sau trimitere în judecată penală sau contravenţională este 
adresată Preşedintelui Parlamentului de către Procurorul General. Preşedintele Parlamentului o aduce la 
cunoştinţa deputaţilor în şedinţa publică şi o trimite de îndată spre examinare Comisiei juridice pentru 
numiri şi imunităţi, care va constata existenţa unor motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotărîrea 
comisiei este adoptată prin votul secret a cel puţin jumătate plus unu din membrii ei. 

Procurorul General va depune în comisie toate probele pe care aceasta le solicită, în caz de refuz, 
Comisia va face apel în Parlament. Raportul Comisiei este supus examinării şi aprobării în Parlament în 
termenul stabilit de acesta. Parlamentul decide în privinţa cererii Procurorului General cu votul secret al 
majorităţii deputaţilor aleşi. 

Acţiunea penală împotriva deputatului poate fi intentată numai de Procurorul General, stipulează 
prevederile art.10 al Legii Republicii Moldova despre statutul deputatului în Parlament, deoarece 
efectuarea urmăririi penale ţine în exclusivitate de 
competenţa Procuraturii Generale. $i in acest caz, Procurorul General poale sli dispună, prin ordonanţă, 
executarea urmăririi penale de către un procuror de la Procuratura Generală. 

Organul de urmărire penală va verifica minuţios legalitatea statutului de deputat al persoanei bănuite de 
săvîrşirea infracţiunii şi care se declară că deţine asemenea funcţie. în primul rînd, va lua cunoştinţă de 
legitimaţia deputatului şi de termenul de valabilitate al ei. 

Dacă persoana bănuită de săvîrşirea faptei prejudiciabile nu dispune de actul de confirmare a 
funcţiei de deputat, reprezentantul organului de urmărire penală în persoana procurorului va cere 
informaţia necesară despre deputat sau presupusul deputat de la Comisia parlamentară juridică pentru 
numiri şi imunităţi. 

E necesar a se cunoaşte că deputatul intră în exercitarea mandatului său din momentul alegerii cu 
condiţia validării lui ulterioare, iar durata mandatului de deputat durează 4 ani. Acest termen poate fi 
prelungit în condiţiile prevăzute de Constituţie. 

Potrivit art.2 al Legii Republicii Moldova despre statutul deputatului în Parlament, calitatea de 
deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou-ales, în caz de demisie, de ridicare a 
mandatului, de incompatibilitate sau de deces. 
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c) Alesul local 

Potrivit Legii Republicii Moldova privind statutul alesului local nr.768-XIV din 02.02.2000, noţiunea 
de ales local vizează consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi ai 
consiliului municipal Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, 
preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor. 

Conform art.2 al Legii Republicii Moldova privind statutul alesului local, statutul alesului local se 
aplică deputatului în Adunarea Populară a Găgăuziei în măsura în care nu contravine statutului 
deputatului determinat de către Adunarea Populară în cadrul Legii privind statutul juridic special al 
Găgăuziei (Găgăuz-Yeri). 

Mandatele consilierului şi al primarului încep efectiv din momentul validării şi durează pînă la data 
expirării mandatului consilierului sau al primarului respectiv ori înainte de aceasta, dacă intervin anumite 
condiţii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen, inclusiv pentru încălcarea Constituţiei, a 
altor legi ori interese ale colectivităţii locale, precum şi pentru participarea la acţiunile unor organe 
anticonstituţionale, fapt confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti; incompatibilitate a 
funcţiei; intrarea în vigoare a sentinţei de condamnare a acestuia ctc. (art.5 al legii indicate). 

Alesul local se bucură de imunitate în cazuri limitate. în conformitate cu prevederile art.9 al Legii 

Republicii Moldova privind statutul alesului local, ultimul nu poate fi supus persecuţiilor sau tras la 

răspundere contravenţională sau penală pentru voturile sau opiniile politice exprimate în timpul 

exercitării mandatului. în asemenea condiţii, consilierii, primarii sau preşedinţii, de asemenea, 
viceprimarii şi vicepreşedinţii nu pot fi reţinuţi chiar dacă a fost pornita cauza penală. 

în caz de săvîrşire a faptei prejudiciabile prevăzute de legea penală, consilierii consiliilor săteşti 
(comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi cu consiliului municipal Chişinău, deputaţii în Adunarea 
Populară a Găgăuziei, primarii şi viceprimarii) 
preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor nu se bucură de imunitate. 

Prin urmare, în aceste situaţii, ofiţerii de urmărire penală sau procurorii pot aplica, în privinţa 
alesului local, reţinerea, ca măsură procesuală de constrîngere, doar în cazuri excepţionale. 

d) Avocatul parlamentar 

Avocatul Parlamentar este persoana numită în funcţie de către Parlament, cu votul majorităţii 
deputaţilor aleşi, activitatea căruia este menită să asigure garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor 
constituţionale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi 
întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţii obşteşti şi persoane cu funcţii de răspundere de 
toate nivelurile. 

Conform legii Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349- XIII din 17.10.1997, 
avocaţii parlamentari contribuie la repunerea în drepturi a cetăţenilor, la perfecţionarea legislaţiei ce ţine 
de domeniul apărării drepturilor omului, la instruirea juridică a populaţiei prin aplicarea procedurilor 
legale menţionate în lege. 

Art.12 al legii respective stipulează că personalitatea avocatului parlamentar este inviolabilă pe toată 
durata mandatului. 

Inviolabilitatea avocatului parlamentar se extinde şi asupra locuinţei şi a locului său de serviciu, 
asupra mijloacelor de transport şi de telecomunicaţie folosite de el, asupra corespondenţei, 
documentelor şi averii personale. 

Avocaţii parlamentari nu pot fi traşi la răspundere penală sau administrativă, nu pot fi reţinuţi, 
arestaţi, percheziţionaţi, supuşi controlului fără acordul prealabil al Parlamentului, cu excepţia cazurilor 
de infracţiune flagrantă. 

Prin urmare, organul de urmărire penală, în cazul infracţiunii flagrante prevăzute de art. 513 al CPP, 
are dreptul să reţină avocatul parlamentar. Recomandăm ca această măsură procesuală de constrîngere 
să fie aplicată în cele mai excepţionale cazuri, pentru comiterea unor infracţiuni deosebit de grave sau 
excepţional de grave. 

e) Judecătorul Curţii Constituţionale 

Statutul judecătorului Curţii Constituţionale este stabilit de Legea Republicii Moldova cu privire la 
Curtea Constituţională nr.317-XIII din 13.12.1994. Potrivit art. 13 al acestui act legislativ, judecătorul 
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Curţii Constituţionale este independent în executarea mandatului, se supune doar Constituţiei şi nu poate 
fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile exprimate în timpul exercitării mandatului. 

Judecătorul Curţii Constituţionale se bucură de imunitate. Art. 16 al legii indicate prevede că 
judecătorul Curţii Constituţionale nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de 
infracţiune flagrantă, trimis în judecată contravenţională sau penală fără încuviinţarea prealabilă a Curţii 
Constituţionale. 

Competenţa de judecată pentru infracţiunile şi delictele administrative săvîrşite de judecătorul Curţii 
Constituţionale aparţine Curţii Supreme de Justiţie. Intentarea unei acţiuni penale şi cererea încuviinţării 
trimiterii în judecată sînt de competenţa Procurorului General. De la data încuviinţării trimiterii în 
judecată, judecătorul Curţii Constituţionale este suspendat din funcţie. în caz de condamnare definitivă, 
mandatul judecătorului este ridicat în condiţiile legii indicate. 

Aşadar, judecătorul Curţii Constituţionale poate fi reţinut numai în caz de infracţiune flagrantă, cu 
respectarea cerinţelor Constituţiei, ale Codului de procedură penală, al legii indicate şi ale altor acte 
legislative. Recomandăm ca reţinerea, în calitatea sa de măsură procesuală preventivă, să fie aplicată 
numai în cazuri excepţionale şi pentru săvîrşirea unor infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de 
grave. 

f) Judecătorul instanţelor judecătoreşti 

Art.116 alin.(l) al Constituţiei Republicii Moldova prevede că judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt 
independenţi, imparţiali şi inamovibili. 

Potrivit legii Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului nr.544-XIII din 20.07.1995, 
judecătorul este purtătorul puterii judecătoreşti. 

Puterea judecătorească în Republica Moldova se exercită doar prin instanţa judecătorească în 
persoana judecătorului, unicul purtător al acestei puteri. Judecătorul este persoana învestită 
constituţional cu atribuţii de înfăptuire a justiţiei, pe care le exercită în bază profesională. Judecătorii 
instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali, individuali şi se supun numai legii (alin.(l) al legii 
indicate). 

în conformitate cu prevederile art.19 al Legii cu privire la statutul judecătorului, „personalitatea 
judecătorului“ este inviolabilă. Inviolabilitatea judecătorului se extinde asupra locuinţei şi a locului lui de 
serviciu, vehiculelor şi mijloacelor de telecomunicaţie folosite de el, asupra corespondenţei, bunurilor şi 
documentelor lui personale. 

Judecătorul nu poate fi tras la răspundere pentru opinia sa exprimată în scopul înfăptuirii justiţiei şi 
nici pentru hotărîrea pronunţată, dacă nu va fi stabilită, prin sentinţa definitivă, vinovăţia lui de abuz 
criminal. Un dosar penal împotriva judecătorului poate fi intentat doar de Procurorul General cu acordul 
Consiliului Superior al Magistraturii şi al Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, al Parlamentului. 

Judecătorul nu poate fi reţinut, supus aducerii silite, arestat sau tras la răspundere penală fără 
acordul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, al 
Parlamentului. Judecătorul reţinut, în cazul în care este bănuit că a săvîrşit o infracţiune, urmează să fie 
eliberat imediat după identificarea lui. 

Prin urmare, recomandăm ofiţerilor de urmărire penală şi procurorilor ca, în cazul presupunerii că 
persoana bănuită de săvîrşirea infracţiunii este un judecător, să ceară ca ultimul să fie identificat. în 
asemenea cazuri, se va verifica actul care confirmă că persoana are statut de judecător, că nu a expirat 
termenul aflării sale în funcţie sau că persoana indicată nu este eliberată din funcţia de judecător în 
conformitate cu prevederile art.25 al legii respective. 

E necesar să se cunoască faptul că, potrivit art.24 al legii respective, judecătorul poate fi suspendat 
din funcţie prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul în care se porneşte o acţiune 
penală, pînă la rămânerea definitivă a sentinţei. în asemenea situaţii, judecătorul îşi pierde imunitatea. 
Alte cazuri de suspendare a judecătorului din funcţie (dacă este recunoscut dispărut fără veste prin 
hotărîrea judecătorească definitivă; participă la campania preelectorală în calitate de candidat pentru 
autoritatea publică sau autoritatea administraţiei publice locale şi este ales în aceste autorităţi; i se 
acordă concediu pe un termen de pînă la 3 ani), potrivit art.24 al legii indicate, nu atrag anularea 
inviolabilităţii personale a judecătorului. 

De asemenea, judecătorul detaşat din funcţia sa în scopul îndeplinirii unei funcţii în aparatul 
Consiliului Superior al Magistraturii sau la Ministerul Justiţiei îşi menţine inviolabilitatea sa, deoarece, în 
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conformitate cu art.24 alin.(5) al Legii cu privire la statutul judecătorului, în asemenea situaţii persoanei 
respective i se menţine statutul de judecător. 

De aceea, reprezentanţii organului de urmărire penală sînt obligaţi ca, în cazul reţinerii persoanei 
bănuite de săvîrşirea unei infracţiuni care deţine funcţia de judecător sau care este detaşat în mod legal 
din funcţia sa în scopul îndeplinirii unei funcţii de la Consiliul Superior al Magistraturii sau la Ministerul 
Justiţiei, să verifice toate circumstanţele referitoare la statutul persoanei respective pentru a nu comite 
încălcarea drepturilor prevăzute de Constituţia Republicii Moldova, de Legea cu privire la statutul ju-
decătorului, de alte legi şi acte normative. 

De menţionat faptul că, în cazul demisiei judecătorului, acestuia i se păstrează titlul de magistrat, 
apartenenţa la corpul magistraţilor şi garanţiile inviolabilităţii personale. 

Potrivit art.26 al Legii cu privire la statutul judecătorului, se consideră demisie a judecătorului din 
funcţie dacă acesta, în exerciţiul funcţiei şi în afara relaţiilor de serviciu, nu a comis fapte ce discreditează 
justiţia sau compromit cinstea şi demnitatea de judecător. 

în cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii constată că judecătorul demisionat nu îndeplineşte 
condiţiile prevăzute în lege, sistează demisia judecătorului. în asemenea caz, persoana demisionată nu îşi 
mai păstrează statutul de judecător şi îşi pierde inviolabilitatea personală. Prin urmare, această persoană, 
fiind bănuită de comiterea unei fapte prejudiciabile prevăzute de legea penală, poate fi reţinută în teme-
iurile art.165,166 din CPP. 

g) Avocatul. 

În conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură nr.l269-XV din 19.07.2002, 
avocatul este persoana care a obţinut licenţa conform legii şi care dispune de dreptul de a participa la 
urmărirea penală şi la dezbaterile judiciare, de a se pronunţa şi de a acţiona în numele clienţilor săi şi/sau 
de a-şi reprezenta şi consulta clienţii în domeniul dreptului (art.8 al legii indicate). 

În activitatea sa profesională, avocatul se bucură de anumite garanţii prevăzute de art. 44 al Legii cu 
privire la avocatură. Aşadar, potrivit legii, se interzice imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat. 
Percheziţionarea domiciliului sau a spaţiului în care avocatul acordă asistenţă juridică, a transportului 
utilizat de acesta, ridicarea obiectelor şi a documentelor ce aparţin avocatului, controlul şi ridicarea 
corespondenţei poştale şi telegrafice, interceptarea convorbirilor telefonice şi de alt gen nu pot fi făcute 
decît cu sancţiunea Procurorului General, a adjuncţilor lui sau prin hotărîrea instanţei de judecată.  

Avocatul nu poate fi supus percheziţiei corporale sau controlului personal în timpul exercitării 
atribuţiilor profesionale, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă. Prin urmare, analizînd esenţa legii, 
deducem că avocatul bănuit de comiterea unei fapte prejudiciabile prevăzute de legea penală poate fi 
reţinut, în temeiurile articolelor 165,166 ale CPP, numai în cazurile de infracţiune flagrantă. 

 
h) Funcţionarul şi angajatul consular 

Statutul funcţionarului şi al angajatului consular este stabilit de Convenţia de la Viena cu privire la 
relaţiile consulare din 24.04.1963. Potrivit art.l al Convenţiei, prin expresia „funcţionar consular“ se 
înţelege orice persoană, inclusiv şeful de post consular, însărcinată în această calitate cu exercitarea 
funcţiilor consulare, iar prin expresia „angajat consular“ se înţelege orice persoană angajată în serviciile 
administrative sau tehnice ale unui post consular. 

în conformitate cu art.41 al Convenţiei, care prevede inviolabilitatea personală a funcţionarilor 
consulari, această categorie de persoane poate fi pusă în stare de arest sau de detenţiune preventivă 
doar în caz de crimă gravă şi în urma unei hotărîri a autorităţilor judiciare competente. 

Cu excepţia cazurilor indicate, funcţionarii consulari nu pot fi încarceraţi sau supuşi vreunei alte 
forme de limitare a libertăţii lor personale, decît în caz de executare a unei hotărîri judecătoreşti 
definitive. De asemenea, potrivit art.41 alin.(3) al Convenţiei indicate, în cazul în care o procedură penală 
este angajată împotriva unui funcţionar, acesta este obligat să se prezinte în faţa autorităţilor 
competente. Totuşi procedura trebuie să fie condusă cu menajamentele care se cuvin funcţionarului 
consular în virtutea poziţiei sale oficiale, astfel încît ea să stînjenească cît mai puţin posibil exercitarea 
funcţiilor consulare. Dacă funcţionarul consular a săvîrşit o crimă gravă şi a devenit necesar ca el să fie 
pus în stare de detenţiune preventivă, procedura împotriva lui trebuie deschisă în termenul cel mai scurt. 

în caz de arestare, detenţiune preventivă a unui membru al personalului consular sau de urmărire 
penală angajată împotriva lui, reprezentanţii organului de urmărire penală, prin intermediul organelor de 
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urmărire penală ierarhic superioare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene al Republicii Moldova, vor informa statul trimiţător pe cale diplomatică, respectîndu-se 
procedura prevăzută la art.42 al Convenţiei. 

Totodată, trebuie să menţionăm că art.43 al Convenţiei prevede imunitatea de jurisdicţie pentru 
funcţionarii consulari şi angajaţii consulari. Aceste categorii de persoane nu pot fi chemate în faţa 
autorităţilor judiciare şi administrative ale Republicii Moldova pentru actele săvîrşite în timpul exercitării 
funcţiilor consulare, cu excepţia cazurilor de acţiune civilă. 

Analizînd prevederile Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile consulare referitoare la 

inviolabilitatea funcţionarului consular, putem constata că persoanele de categoria indicată pot fi reţinute 

ca suspecte de săvîrşirea unei fapte prejudiciabile numai în cazul comiterii infracţiunilor deosebit de grave 

sau excepţional de grave.  

Această concluzie o putem trage din faptul că noua legislaţie penală a Republicii Moldova a clasificat 

toate faptele prejudiciabile în 3 categorii, care sînt indicate la art.16 al CP. Prin expresia „în caz de crimă 

gravă“, prevăzută la art.41 alin.(l) al Convenţiei, trebuie să înţelegem ca asemenea fapte, după gravitatea 

lor, trebuie echivalate cu infracţiunile deosebit de grave şi excepţional de grave prevăzute de Codul penal 

al Republici Moldova. 
Luînd în consideraţie cele expuse, recomandăm reprezentanţilor organelor de urmărire penală şi 

procurorilor, în cazul în care un funcţionar sau un angajat consular va comite o infracţiune deosebit de 
gravă sau excepţional de gravă, să informeze organele de urmărire penală ierarhic superioare, care, 
împreună cu persoanele responsabile ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, vor lua o 
hotărîre în conformitate cu prevederile Convenţiei respective şi ale acordurilor bilaterale semnate între 
Republica Moldova şi statul trimiţător al funcţionarului sau angajatului consular. 

în asemenea situaţii trebuie să ne abţinem de la reţinerea reprezentantului serviciului consular 
bănuit de săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, deoarece legislaţia 
internaţională prevede mecanisme speciale de soluţionare a acestor chestiuni. 

Aşadar, potrivit art.23 al Convenţiei, Republica Moldova, prin intermediul Ministrului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, poate în orice moment să informeze statul trimiţător despre faptul că un 
funcţionar consular este o persoană non grata sau că orice alt membru al personalului consular nu este 
acceptat. în acest caz, statul trimiţător va rechema persoana în cauză sau va pune capăt funcţiilor sale în 
cadrul acestui post consular. 

în cazul în care funcţionarul sau angajatul consular va comite o infracţiune deosebit de gravă sau 

excepţional de gravă, organele competente ale Republicii Moldova vor recunoaşte acest funcţionar sau 
angajat drept persoană non grata şi îi vor cere să părăsească imediat ţara. 

Dacă statul trimiţător refuză să îndeplinească sau nu îndeplineşte într-un termen rezonabil 
obligaţiile care îi revin, organele de resort ale Republicii Moldova pot, după caz, să retragă execuaturul 
(autorizaţia) persoanei în cauză sau să înceteze a o considera drept membru al personalului consular. 

în ultimul caz, funcţionarul sau angajatul consular îşi pierde pe deplin inviolabilitatea personală şi 
imunitatea de jurisdicţie, devine un cetăţean oarecare al unui stat străin şi poartă răspundere penală 
potrivit procedurii generale. 

Menţionăm că funcţionarii sau angajaţii consulari care activează în posturile consulare ale statelor 
trimiţătoare, dar sînt cetăţeni ai Republicii Moldova nu se bucură de inviolabilitate personală şi nici de 
imunitate de jurisdicţie. Aceste persoane, fiind bănuite de comiterea unei infracţiuni pentru care legea 
penală prevede o pedeapsă cu în chisoarea pe un termen mai mare de un an pot fi reţinute în 
conformitate cu prevederile art.165-166 ale CPR 

Convenţia respectivă şi tratatele internaţionale permit unui funcţionar consular să îndeplinească 

anumite acte diplomatice, dacă statul trimiţător cu misiuni diplomatice pe teritoriul Republicii Moldova şi 

organele afacerilor externe permit asemenea activităţi. în asemenea situaţii, potrivit art.17 al Convenţiei, 

îndeplinirea acestor acte de către un funcţionar consular nu-i conferă nici un drept la privilegii şi imunităţi 

diplomatice. 
Prin urmare, procedura de reţinere a unui funcţionar este similară cu cea de reţinere prevăzută de 

Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare. 
Este interzis a reţine funcţionarul sau angajatul consular bănuit de săvîrşirea unei infracţiuni 
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deosebit de grave sau excepţional de grave care se află în localurile consulare, deoarece aceste reşedinţe 
se bucură de inviolabilitate. 

Aşadar, în corespundere cu art.31 al Convenţiei respective, localurile consulare sînt inviolabile şi 
autorităţile statului de reşedinţă nu pot pătrunde în partea localurilor consulare pe care postul consular o 
foloseşte în exclusivitate pentru necesităţile muncii sale decît cu consimţămîntul şefului postului consular, 
al persoanei desemnate de acesta sau al şefului misiunii diplomatice a statului trimiţător. 

în cele din urmă, reprezentanţii organelor de urmărire penală nu vor putea reţine în nici un caz 
funcţionarul sau angajatul consular care dispune de paşaport diplomatic, fiindcă deţinătorii acestor acte 
de identitate sînt protejaţi de Convenţia de la Viena din 18.04.1961 cu privire la relaţiile diplomatice. 

i) Agentul diplomatic 

Agenţii diplomatici acreditaţi pe teritoriul Republicii Moldova posedă un statut deosebit şi se bucură 
de privilegii speciale, inviolabilitate personală şi imunitate faţă de jurisdicţia penală. Statutul agentului 
diplomatic este consemnat în Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 19.04.1961. 

în conformitate cu prevederile art.29 al Convenţiei indicate, personalitatea agentului diplomatic este 
inviolabilă. Acesta nu poate fi supus nici unei forme de arest sau detenţiune. Statul acreditar îl tratează cu 
respectul care i se cuvine şi ia toate măsurile corespunzătoare pentru a împiedica orice atingere adusă 
persoanei, libertăţii şi demnităţii sale. 

Mai mult, chiar şi locuinţa particulară a agentului diplomatic se bucură de aceeaşi inviolabilitate şi de 
aceeaşi ocrotire ca şi localurile misiunii. Documentele, corespondenţa şi bunurile sale se bucură, de 
asemenea, de inviolabilitate conform prevederilor art.30 al Convenţiei. 

De asemenea, agentul diplomatic se bucură de imunitate faţă de jurisdicţia penală, indicată în art.31 
al Convenţiei date. Aşadar, reprezentanţii organului de urmărire penală nu pot reţine agentul diplomatic 
în temeiul articolelor 165,166 ale CPP, în cazul în care acesta este bănuit de comiterea unei infracţiuni, 
indiferent de caracterul şi gradul prejudiciabil al ei. 

Pentru ca ofiţerii de urmărire penală sau procurorii să nu încalce Convenţia şi normele de procedură 
penală, considerăm necesar a numi categoriile de funcţionari care se includ în noţiunea de „agent 
diplomatic“. Potrivit Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, în calitate de agenţi 
diplomatici sînt desemnaţi: 

1) Şefii de misiuni, adică persoanele însărcinate de statul acreditant să acţioneze în această calitate. 
Şefii de misiuni se împart în trei categorii: 
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a) ambasadori sau nunţii, acreditaţi pe lingă şefii de stat şi ceilalţi şefi de misiune cu rang 
echivalent; 

b) trimişi acreditaţi pe lingă şefii de stat; 
c) însărcinaţi cu afaceri acreditaţi pe lingă ministerele afacerilor externe. 

2) Membrii misiunii, adică şeful misiunii şi membrii personalului misiunii; 
3) Membrii personalului misiunii, adică membrii personalului diplomatic, ai personalului 

administrativ şi tehnic şi ai personalului de serviciu al misiunii; 
4) Membrii personalului diplomatic, adică membrii personalului misiunii care au calitate de tip 

diplomat. 
5) Membrii personalului administrativ şi tehnic, adică membrii personalului misiunii angajaţi în 

serviciul tehnico-administrativ al misiunii. 
6) Membrii personalului de serviciu, adică membrii personalului misiunii angajaţi în serviciul casnic al 

misiunii. 
De menţionat că la categoria acestor funcţionari diplomatici se atribuie şi alte persoane care se 

bucură de inviolabilitate personală, imunitate faţă de jurisdicţia penală şi alte privilegii. 
în conformitate cu art.37 al Convenţiei nominalizate, membrii familiei agentului diplomatic care fac 

parte din gospodăria sa beneficiază de privilegii şi imunitate faţă de jurisdicţia penală. De asemenea, 
membrii personalului administrativ şi tehnic al misiunii, precum şi membrii familiilor lor care fac parte din 
gospodăriile lor respective beneficiază, dacă nu sînt cetăţeni ai statului acreditar sau dacă nu îşi au 
reşedinţa permanentă în acest stat, de privilegii şi imunitate faţă de jurisdicţia penală. 

De asemenea, membrii personalului de serviciu al misiunii, care nu sînt cetăţeni ai statului acreditar 
sau care nu îşi au aici reşedinţa permanentă, beneficiază de imunitate pentru actele îndeplinite în 
exerciţiul funcţiilor lor. 

Categoriile de persoane indicate mai sus nu pot fi reţinute de organele de urmărire penală sau 
procurori şi nici nu pot fi arestate sau trase la răspundere penală pentru săvîrşirea unei infracţiuni, 
indiferent de gradul de prejudiciabilitate a ei. Nu se bucură de imunitate diplomatică oamenii de serviciu 
particulari şi membrii misiunii care nu sînt cetăţeni ai statului acreditar sau nu își au acolo reședință permanentă decît 
în măsura admisă de statul acreditar. 

în cazul în care o persoană care se bucură de inviolabilitate personală şi imunitate de jurisdicţia 
penală este bănuită de comiterea unei fapte prejudiciabile prevăzute de legislaţia penală, ofiţerii de 
urmărire penală sau procurorii care exercită sau conduc urmărirea penală sînt obligaţi să informeze în 
mod de urgenţă, în scris, organele ierarhic superioare. La rîndul său, conducerea organelor de urmărire 
penală superioare va informa în scris serviciul relaţii cu corpul diplomatic al Ministerului Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene, iar colaboratorii acestui organ se vor implica pentru a examina şi a soluţiona 
chestiunea referitoare la infracţiunea comisă. 

în asemenea cazuri, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va întocmi o notă, în scris, cu 
privire la recunoaşterea agentului diplomatic care a săvîrşit infracţiunea ca persoană non grata şi o va 
adresa Ambasadei statului de origine al acestui diplomat. Potrivit art.9 al Convenţiei, statul acreditar, în 
cazul dat Republica Moldova, poate oricînd, fără a motiva hotărîrea, să informeze statul acreditant că 
şeful sau 
oricare alt membru al personalului diplomatic al misiunii este persoană non grata sau  
că oricare alt membru al personalului misiunii nu este acceptabil. în acest caz, statul  
acreditant va rechema persoana în cauză sau va pune capăt funcţiilor sale în cadrul  
misiunii. După caz, o persoană poate fi declarată non grata sau inacceptabilă înainte  
de a ajunge pe teritoriul statului acreditar. Dacă statul acreditant refuză să execute sau  
nu execută într-un termen rezonabil obligaţiile care i se incumbă conform prezentului  
articol, statul acreditar poate refuza să-i recunoască persoanei în cauză calitatea de  
membru al misiunii.  

Prin urmare, dacă statul de origine al agentului diplomatic care a săvîrşit fapta  
penală refuză să execute cerinţele Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europe-  
ne expuse în notă, Republica Moldova poate refuza recunoaşterea calităţii de membru  
al misiunii a persoanei în cauză. Organul de urmărire penală poate aplica reţinerea în  
calitate de măsură procesuală de constrîngere în privinţa fostului agent diplomatic,  
coordonînd din timp chestiunea dată cu serviciile respective ale Ministerului Aface-  
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rilor Externe şi Integrării Europene.  
E necesar de indicat că în Republica Moldova de imunitate faţă de jurisdicţia pe-  

nală se bucură şi reprezentanţii următoarelor misiuni: Fondul Monetar Internaţional,  
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, înaltul Comisariat al Naţiunilor  
Unite pentru Refugiaţi, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, OSCE, TACIS,  
UNESCO şi UNICEF.  

 
 

Secţiunea 3. Particularităţile reţinerii unor categorii de persoane  

bănuite sau învinuite de săvîrşirea infracţiunii ori condamnate  
pentru comiterea unei fapte prejudiciabile  

 
 

§1. Reţinerea de către cetăţeni a persoanei bănuite de săvîrşirea 
infracţiunii  

Temeiul juridic pentru reţinerea persoanei bănuite de săvîrşirea unei infracţiuni de către orice 

cetăţean este stipulat de art. 168 al CPP.  
Potrivit articolului dat al legii procesual-penale, oricine este în drept să prindă şisă aducă forţat la 
poliţie sau la o altă autoritate publică persoana prinsă asupra faptului săvîrşirii infracţiunii sau care a 
încercat să se ascundă ori să fugă imediat după săvirşirea ei. 
Persoana prinsă în condiţiile indicate poate fi legată în cazul în care opune rezistenţă. Dacă există 
temeiuri de a presupune că persoana prinsă are asupra sa armă, alte obiecte periculoase sau 
obiecte care prezintă interes pentru cauza penală, persoana, care a prins-o poate să-i verifice hainele şi 
să-i ia obiectele respective pentru a le transmite organelor de urmărire penală.  
 
Persoana prinsă în condiţiile descrise şi adusă la organul de urmărire penală este reţinută conform 
prevederilor art.166 CPP sau, după caz, eliberată. 

Analizînd prevederile normei procesual-penale indicate, este necesar să 

explicăm următoarele: 

a) Dreptul de a captura persoana surprinsă în momentul săvîrşirii 

infracţiunii flagrante sau care încearcă să se ascundă sau să fugă 
imediat după săvîrşirea infracţiunii îl are orice persoană, indiferent de 

faptul dacă este sau nu cetăţean al Republicii Moldova, este lucrător al 

organelor de drept sau al altor organe de constatare. 
b) Se permite reţinerea persoanei bănuite de săvîrşirea oricărei 

infracţiuni, indiferent de gradul prejudiciabil al ei sau de faptul că 
pentru această faptă social periculoasă legea penală prevede 
pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mic de un an sau alte 
pedepse mai blînde. 

Această concluzie se trage din înţelesul că făptuitorul poate fi prins de 
orice persoană, inclusiv de cei care nu sînt iniţiaţi în domeniul legislaţiei 
procesual-penale. După ce infractorul va fi adus la organele de urmărire 
penală, el va fi reţinut în mod procesual de către ofiţerii de urmărire penală 
sau, după caz, de procuror, în conformitate cu art.166 CPR 

c) Cetăţeanul care a reţinut bănuitul de săvîrşirea infracţiunii în condiţiile 
indicate mai sus poate aduce făptuitorul la organele administraţiei 
publice locale (primăriile săteşti (comunale), municipale, preturile de 
sector din mun. Chi- şinău), comisariatele de poliţie, sectoarele de 
poliţie, alte organe publice. 

d) în cazul în care cetăţeanul nu are posibilitatea să aducă persoana 
capturată la poliţie sau la alte organe de stat, făptuitorul poate fi 
imobilizat prin legare, izolare în încăperi sigure, după care va chema 
reprezentanţii organelor competente. 

e) Cetăţeanul care prinde făptuitorul infracţiunii trebuie să se străduiască 
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să pricinuiască reţinutului cît mai puţine prejudicii fizice integrităţii 
corporale sau sănătăţii. 

f) De asemenea, în procesul de reţinere a persoanei bănuite, ultima 
poate fi percheziţionată fără a dispune de autorizaţie. De la persoana 
bănuită se ridică obiectele sau documentele ce au importanţă pentru 
cauza penală. Cetăţeanul este obligat să transmită toate obiectele şi 
documentele luate de la făptuitor reprezentantului organului de 
urmărire penală, întocmindu-se un act procedural. 

g) Cetăţeanul care a capturat persoana bănuită de săvîrşirea infracţiunii, 
în caz de vătămare a integrităţii corporale sau sănătăţii ei, va fi eliberat 
de răspunderea şi pedeapsa penală în conformitate cu art.37 al CP, 
dacă n-a comis el însuşi o infracţiune intenţionată în privinţa 
reţinutului. 

h) Din momentul transmiterii persoanei capturate organelor de 

urmărire penală, de poliţie sau altei autorităţi publice, bănuitul 

trebuie tratat în conformitate cu prevederile dreptului naţional şi 

internaţional.




