
SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 

la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală 

 al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003  

 

 

Denumirea 

Autorului 

avizului 

Nr.   

Obiecția/propunerea 

 

Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

1. Ţinînd cont de faptul că, accesibilitatea şi previzibilitatea normei juridice sunt atribute 

esenţiale ale calităţii Legii, se consideră oportună completarea alin. (31) al art. 191 al 

Codului de procedură penală, după cuvintele „se realizează periodic” cu cuvintele 

„din oficiu”. 

Obiecţia se va aplica în mod corespunzător şi în raport cu alin. (22) al art. 192, astfel 

sintagma „se verifică” se va completa cu sintagma „din oficiu”. 

Respectiv, completările propuse vor contribui la aplicarea uniformă a Legii de către 

instanţele de judecată şi va exclude practicile vicioase de interpretare defavorabilă a 

acesteia, implicit contribuind la respectarea drepturilor şi libertăţilor părţilor în cadrul 

procesului penal. 

Nu se acceptă 

Din textul proiectului se 

subînțelege că se va efectua 

controlul judiciar cel puțin o dată 

la 60 de zile de către instanța de 

judecată, adică din oficiu. 

Instituția liberării provizorii 

presupune controlul judiciar din 

oficiu. 

Judecătoria 

Chișinău 

2. Astfel, potrivit pct. 2 al proiectului nominalizat se propune completarea art. 191 

inclusiv cu alineatul (31), însă conţinutul acestuia nu reglementează expres modalitatea 

de aplicare şi prelungire a acestei măsuri preventive, precum şi instituie obligaţia 

judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată de a efectua periodic controlul 

măsurii preventive date. 

În acest sens, considerăm absolut necesară evitarea neclarităţilor expuse, prin 

reglementarea expresă a procedurii de aplicare şi prelungire a acestei măsuri 

preventive, precum şi prin indicarea concretă a modalităţii de executare a acesteia. 

Cu referire la modificarea conceptului prelungirii termenului măsurii preventive 

discutate cu exercitarea controlului judiciar nemijlocit, în scopul asigurării unui 

control judiciar veritabil din partea judecătorului, considerăm că acesta este în sine un 

deziderat salutabil, doar că în redacţia propusă acesta nu poate să atingă scopurile 

propuse. 

Se acceptă 

Modificările propuse corespund 

propunerii conceptuale 

formulate. Articolul 191: 

alineatul (1) va avea următorul 

cuprins: 

„(1) Liberarea provizorie sub 

control judiciar se poate aplica 

de către judecătorul de instrucţie 

sau instanţă pe o perioadă de cel 

mult 60 de zile. Liberarea 

provizorie sub control judiciar 

este însoţită de una sau mai 



Astfel, se constată că în proiectul elaborat nu este reglementată procedura aplicării 

măsurii preventive precum şi prelungirii acesteia. La fel, reglementarea controlului 

executării măsurii preventive date nu conţine un mecanism clar de punere în executare. 

În această ordine de idei, urmează a fi atrasă atenţia asupra prevederilor relevante din 

Codul de procedură penală al României din 01.07.2010. Totodată, cu referire la 

procedura de aplicare şi prelungire a măsurii preventive date, art. 215^l alin. (l)-(3) şi 

(7) din Codul de procedură penală al României, indică că, în cursul urmăririi penale, 

măsura controlului judiciar se poate dispune de către procuror sau de către judecătorul 

de drepturi şi libertăţi pe o durată de cel mult 60 de zile; în cursul urmăririi penale, 

controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin 

temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice 

prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depăşească 60 de zile; Dispoziţiile 

alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul în care măsura a fost luată de către judecătorul de 

drepturi şi libertăţi; Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră 

preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului 

judiciar faţă de inculpat pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile. 

în acest sens, după cum vedem din exemplele prezentate, rezultă că procedura 

dispunerii şi prelungirii măsurii preventive este reglementată expres, fiind indicaţi 

subiecţii care o pot aplica/prelungi, termenul pentru care poate fi aplicată 

(periodicitatea acesteia), precum şi procedura prelungirii ei, reglementări care lipsesc 

în proiectul propus. 

Propunerea:  Articolul 191 alineatul (1), se completează la sfârşit cu următoarea 

frază: “Liberarea provizorie sub control judiciar se poate aplica de către judecătorul 

de instrucţie sau instanţă pe o perioadă de cel mult 60 de zile. În cursul urmăririi 

penale liberarea provizorie sub control judiciar poate fi prelungită de către 

judecătorul de instrucţie, iar în cadrul judecării cauzei, de către instanţă prin 

încheiere, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut 

temeiuri noi care să justifice prelungirea acesteia, fiecare prelungire neputând să 

depăşească 60 de zile.” 

multe obligaţii prevăzute la 

alin.(3).”;  

„(31) Controlul judiciar privind 

necesitatea menţinerii măsurii 

liberării provizorii se realizează 

periodic, dar nu mai rar decît o 

dată la 60 de zile, de către 

judecătorul care a dispus măsura 

sau în lipsa acestuia, de către 

judecătorul de instrucție 

desemnat în modul stabilit de 

lege. Dacă temeiurile care au 

determinat luarea măsurii se 

menţin sau au apărut temeiuri 

noi care să justifice menținerea 

acesteia, liberarea provizorie sub 

control judiciar se extinde, de 

fiecare dată, pentru un termen 

prevăzut la alin. (1).”. 

3. Propunerea: Articolul 191, se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 

“Măsura liberării provizorii sub control judiciar poate fi dispusă pe un termen de cel 

mult 12 luni cumulative învinuitului, inculpatului în săvârşirea unei infracţiuni pentru 

care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani, sau 24 luni 

Se acceptă  

Alineatul (32) articolul 191 va 

avea următorul cuprins: 

„Măsura liberării provizorii sub 



învinuitului, inculpatului în săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede 

pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 5 ani.” 

control judiciar poate fi dispusă 

pe un termen de cel mult 12 luni 

cumulative învinuitului, 

inculpatului în săvîrşirea unei 

infracţiuni pentru care legea 

prevede pedeapsa cu închisoare 

pe un termen de cel mult 12 ani, 

sau 24 luni învinuitului, 

inculpatului în săvîrşirea unei 

infracţiuni pentru care legea 

prevede pedeapsa cu închisoare 

pe un termen mai mare de 12 

ani.” 

4. Astfel, cu referire la procedura de supraveghere a executării măsurii preventive puse în 

discuţie, menţionăm că potrivit prevederilor art. 215 alin. (4) şi (6) din Codul de 

procedură penală al României, supravegherea respectării de către inculpat a 

obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se realizează de către instituţia, 

organul sau autoritatea anume desemnate de organul judiciar care a dispus măsura, în 

condiţiile legii; Instituţia, organul sau autoritatea prevăzute la alin. (4) verifică 

periodic respectarea obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări 

ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de 

cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în 

cursul judecăţii. 

Propunerea: Articolul 191 alineatul (4) se completează la sfârşit cu următoarea frază: 

“Organul de poliţie în a cărui rază teritorială locuieşte învinuitul, inculpatul liberat 

provizoriu, verifică periodic respectarea obligaţiilor de către învinuit, inculpat, iar în 

cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată judecătorul de 

instrucţie, în cursul urmăririi penale, sau instanţa de judecată, în cursul judecării 

cauzei.” 

Se acceptă 

Alineatul (4) articolul 191 va 

avea următorul cuprins: 

„Organul de poliţie în a cărui 

rază teritorială locuieşte 

învinuitul, inculpatul liberat 

provizoriu, verifică periodic 

respectarea obligaţiilor de către 

învinuit, inculpat, iar în cazul în 

care constată încălcări ale 

acestora, sesizează de îndată 

judecătorul de instrucţie, în 

cursul urmăririi penale, sau 

instanţa de judecată, în cursul 

judecării cauzei.” 

 

5. Propunem ca pct. 3 din proiect să fie exclus în legătură cu inoportunitatea acestuia. Nu se acceptă 

Similar liberării provizorii sub 

control judiciar, reglementările 

de la art.192 urmează a asigura 



dreptul persoanei de a-și 

cunoaște drepturile și obligațiile 

și de a-și adapta corespunzător 

conduita. 

Procuratura 

Generală 

 

 

6.   Operarea modificărilor şi completărilor la articolul 178 din Codul de procedură penală 

în redacţia prezentată infra: 

alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„Durata măsurilor preventive prevăzute la alin.(l) şi (2) nu poate depăşi 60 de zile şi, 

după caz, poate fi prelungită doar motivat. Prelungirea se dispune de către procuror 

şi fiecare prelungire nu poate depăşi 60 de zile.”.  

Alineatul (31) cu următorul cuprins: 

„În privinţa aceleiaşi fapte şi aceleiaşi persoane, obligarea de a nu părăsi ţara sau 

obligarea de a nu părăsi localitatea poate fi aplicată, pentru ambele faze ale 

procesului penal, pe un termen de cel mult 3 ani cumulativ.”. 

Nu se acceptă 

Unul din scopurile propuse la 

elaborarea proiectului a fost de a 

înlocui practica de depunere a 

demersului de prelungire a 

măsurii preventive de către 

procuror, cu controlul 

judecătorului. 

7. Completarea articolului 191 cu alineatele (31), (32) şi (33) cu următorul cuprins: 

„ (31) Liberarea provizorie sub control judiciar se dispune de către judecătorul de 

instrucție, sau după caz, de către instanța de judecată, pentru un termen de cel mult 

60 zile. 

(32 ) Termenul liberării provizorii sub control judiciar poate fi prelungit motivat, dacă 

se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi 

care să justifice prelungirea acesteia şi fiecare prelungire nu poate depăşi termenul de 

60 de zile. 

(33) în privinţa aceleiaşi fapte şi aceleiaşi persoane, liberarea provizorie sub control 

judiciar poate fi aplicată, pentru ambele faze ale procesului penal, pe un termen de cel 

mult 3 ani cumulativ.”. 

Se acceptă parțial 

Potrivit proiectului durata 

maximă a măsurii nu poate 

depăși 24 de luni. Aplicarea unei 

atare măsuri implică limitarea 

anumitor drepturi ale persoanei, 

reprezentînd o ingerință, iar 

judecătorul de instrucție, după 

caz instanța de judecată dacă 

recurg la restrîngerea exercițiului 

unor drepturi personale, este 

obligatoriu ca această măsură să 

fie dispusă pentru o perioadă cît 

mai scurt posibilă.  



 8. În opinia noastră, termenele cumulative propuse (12 şi 24 de luni) nu vor contribui la 

asigurarea eficienţei şi celerităţii procesului penal. 

Mai mult ca atât, prin diferenţierea termenului maxim cumulat de aplicare a acestor 

măsuri în cazul infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave (12 luni cumulative) în 

comparaţie cu celelalte categorii de infracţiuni (24 luni cumulative) se complică 

nejustificat aplicabilitatea practică a legii. În context reiterăm că măsurile preventive 

liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea provizorie pe cauţiune nu sunt 

privative de libertate şi este iraţională stabilirea unei legături de interdependenţă între 

termenele de aplicare a acestora şi termenele pedepsei cu închisoarea prevăzute în 

sancţiunile componenţelor de infracţiune. 

Nu se acceptă 

A se vedea argumentele de la 

pct.7 din tabel. 

9. Suplimentar e de notat că sintagma utilizată de autori la alin. (31) al art.191 şi la alin. 

(22) al art.192 din proiect - „...de către instanţa de judecată sau după caz, de către 

judecătorul de instrucţie care a dispus măsura sau în lipsa acestuia, de către 

judecătorul de instrucţie desemnat în modul stabilit de lege.”, nu reprezintă o 

expunere laconică a normei legislative. Acest amalgam de cuvinte poate fi încadrat în 

expresia „de către judecătorul de instrucţie, sau după caz, de către instanţa de 

judecată”. Sintagma „periodic, dar nu mai rar decât o dată la 60 de zile” în general 

creează confuzii. 

Nu se acceptă 

Conceptul pe care proiectul se 

axează este realizarea controlului 

de cel care a dispus măsura și 

doar în cazul lipsei, 

imposibilității acestuia, controlul 

să fie realizat de un alt judecător 

desemnat conform legii. 

Curtea de 

Apel  

10. Cu referire la modificarea art. 191 alin. (31) şi art. 192 alin. (22) CPP, şi anume în 

partea termenului de 60 zile propus de autorul proiectului cu privire la controlul 

judiciar privind necesitatea menţinerii măsurii preventive prevăzute de art. 191 şi 192 

CPP comunicăm că, termenul de 60 zile propus de autorul proiectului vine in 

contradicţie cu termenul maxim prevăzute de legislaţia procesual penală privind 

aplicarea măsurilor preventive. Or, termenul maxim privind aplicarea măsurilor 

preventive prevăzut de art. 178, 185 şi 188 CPP este de 30 zile, de aceea considerăm 

că şi măsurile preventive prevăzute de art. 191 şi 192 la fel urmează a fi aplicate în 

mod corespunzător, termen ce urmează a fi respectat inclusiv şi la prelungirea acestei 

măsuri. 

Nu se acceptă 

Nu există contradicții, dar se 

propun soluții diferite la măsuri 

diferite. Termenul este mai mare, 

pentru că ingerința în viața 

privată este mai redusă. 

Instituirea unui termen mai mare 

are ca scop și neaglomerarea 

volumul de lucru al instanței de 

judecată. 



 

 

Ministru                                                     Alexandru TĂNASE 

11. Cu privire modificarea art. 191 alin. (32) şi art. 192 alin. (23) CPP Curtea de Apel 

Chişinău consideră că, ca şi în cazul celorlalte măsuri preventive şi în cazul măsurilor 

preventive prevăzute de art. 191 şi 192 CPP, termenul maxim de aplicarea a acestora 

urmează a fi de cel mult 12 luni cumulativ, fără a se face distincţie de categoria 

infracţiunii pentru care este dispusă această măsură preventivă or, în sensul art. 5 din 

Convenţia CEDO se menţionează că, legiuitorul trebuie să stabilească termene 

rezonabile pentru restrângerile permise de lege a drepturilor şi libertăţilor sale astfel 

încât nimeni să nu fie supus restrângerii drepturilor pentru un termen exagerat de lung. 

Nu se acceptă 

Pentru dosare complexe, care 

vizează fapte de o gravitate 

sporită, reieșind din pedeapsa 

care poate fi aplicată, trebuie să 

existe posibilitatea aplicării 

alternativei arestului în condițiile 

în care termenul maxim pentru 

care arestul preventiv se aplică 

este de 12 luni. 


